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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
 

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ وِعْمَتَلَ انَّتِي أَوْعَمْتَ عَهَيَّ وَعَهَى وَانِدََََّّ وَأَنْ أَعْمَدمَ اَدانِ  ا     قال تعاىل:

 (72/91)اننمم فِي عِبَادِكَ انصَّانِ ِنيَتَرْضَاهُ وَأَدْخِهْنِي بِرَحْمَتِلَ 
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  اإلهداء 
أـاؿؾفًؾقؼّٓمًؾلًِظةًدعادة،ًإديًؿـًحصًًّٓتضيؾََّؽ،ًووؿّٕارةًاؾعقّ٘ؾًصعابًاِقاةًٍؿَّإديًؿـً

ً...ًرؿًّٖاؾعطاءً.ًاِّذقاكًعـًدربلًؾقؿفًّٓؾلًرّٕقؼًاؾعؾؿً،ًإديًاؾؼؾبًاؾؽلريًأبل

ًًديًرؿًّٖاِّصاؾةًوبؾيؿًإً،وعؾؿمينًاؾصّٓقًواإلخالصًواْنابّٕةًإديًؿـًأرضعمينًاِبًواِـان،

ً.ًوأبـائلًعؿًّٕورغًّٓورفػً...ًرؿًّٖاؾيعادةًواهلـاءاْىؾصةًاؾصابّٕةًًلإديًزوج

ًوعق ًدـًّٓا ًؽاـقا ًؿـ ًحقاتل،إدي ًخطقات ًؿـ ًخطقة ًبؽؾ ًؾل ًاؾّٕؼقؼةًًـًا ًاؾطافّٕة ًاؾؼؾقب إدي

ً....ًرؿًّٖاحمللةًواؾضقاءًًأخقاتلًاؾؽّٕمياتًواؾـػقسًاؾربقكة،

جاـيبًرقؾةًػرتةًاؾّٓرادةًواإلعّٓادًإديًذًحينيًعصيؿًّٕدراوذةًاؾّٔيًوؼػًدماإديًأخلًوصّٓقؼلًاِّ

ًهلّٔهًاؾّٕداؾةً،ًػؽانًـعؿًاِّخًواؾصّٓقؼًواْصقبًً.ً

،ًوأخًّٙؿـفؿًاِّدماذ:ًـضالًبفؿًسيًرحابًاؾعؾؿًورقاضفتًؾمؼقزؿالئلًاؾّٔقـًاإديًأصّٓؼائلًو

ً.ًاؾعؿاويً،ًحػظفؿًاهللًورعافؿً

اؾعاؿقديًحػظفًاهللًورعاهً،ًوأداؿفًذخًّٕاًؾإلدالمًواْيؾؿنيًًإديًأدماذيًاُؾقؾًحمؿقدًحمؿّٓ

شـيًؿؼاؿفًققمًؾؼقاهًً. ًوؾؾغةًفّٔاًاؾّٓقـً،ًوأنًقصيوي

،ًػؾؽؿًؿينًؽؾًخقاـلًوزؿالئلًػقفاًإوؿّٓردةًعلًّٓاؾّٕؤوفًاؾشّٕقػًاِّدادقةًؾؾلـنيًإدارةًًإدي

ًاحرتامًوتؼّٓقًّٕ.

ات،ًوعؾكًرأدفؿًاْىمار:ًعؿًّٕدراوذة)أبقًسيًأرضًاؾقرـًواؾشمًاِّعّٖاءإديًذيقعًأػّٕادًعائؾيتً

ً،ًوإديًخاؾلً)أبقًفاـل(ًوعؿل)أبقًمسقّّ(ًوخاالتلًوعؿيتً.حيني(ً

ؾًرػعًؽؾؿةًاهللً،ًوٍّٕقًّٕورينًاؾغاؾلًػؾيطنيً،ًوإديًأدّٕىًإِّقةًلقإديًاؾّٔقـًؼضقاًسيًد

ًاؾؼابعنيًسيًدهقنًاالحماللً.

ِّخػًّ٘اِّودطًاؾـوققةًواؾصّٕػقةًعـًّٓذّٕاحًأفّٓيًفّٔاًاؾعؿؾًاؾعؾؿلًاُادًاْقدقمً:ًبكراءًا

ًأؾػقةًابـًؿاؾؽًسيًاؾؼّٕنًاؾناؿـًاهلهّٕي
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 مٌضْفَرٌ وَكْشُ

وَوَاَّيْنَا انْإِوْسانَ بِوانََِيْوِ حَمَهَتْوُ أُمُّوُ وَىْناً عَهى وَىْهٍ وَفِصانُوُ فِي عامَيْهِ أَنِ اشْكُرْ نِي  ﴿قال تعاىل :

 ( 91)نقمان : ﴾ريُوَنِوَانََِيْلَ إِنَيَّ انْمَصِ
ًاؾَؽّٕميشيِة ًاؾُؼّٕآـقَِّة ًاآلقِة ًفّٔه ًِبشيِّّٙ ًِؿِّل ً،ًاؾِمّٖاؿًا ًاهللػنَّـِل ًخشيَؾَؼينًًأذؽّٕ ًاؾّٔي ًوتعادي تلارشيك

َُِّْةًواؾَػضؾصيًُؽؾُّفً.ً َِؿّٓصيًوؾفًاؾشُّؽّٕصي،ًوؾفًا َُيقؿشية،ًػؾفًا ًوفشيّٓاـل،ًووشيفشيلشيينًِؿـًـِعشيِؿفًاؾعظقؿة،ًوآالِئفًا

ًذصيؽّٕ ًواؿِمـاـل،وأعِطػصي ًسيًًي ًاؾيَّلبشي ًؽاـا ـِ ًاؾؾَّّٔشيقضي َِلقلشيني، ًا ًواؾّٓشييَّ ًإدي ًواعِمّٖازي وتؼّٓقّٕي

ًُؼؾتصيؿشيوصيجقدي،ًَػؿشيفضي ًوأعَطقتصيًا ًَّعّٖائلًأَّينًوَػعشيؾتصي،ًوَؼَّّٓؿشيتصي ًُأوِػقشيفصيؿاًحشيؼَّفصيؿا،ًؾؽ ًأنضي ،ًَػَؾـًأدمطقعشي

َِقاِةًاؾُّّٓـقا،ًداِع َْقديًتشيلارشيَكًوتشيعاديًأنضيًقصيضيِعؿشيًعشيَؾقِفؿاًباؾصِّوَِّةًواؾعاِػقشية،ًأؾمشيِؿّٗصيًِرضافصيؿاًعشيِـّلًسيًفِّٔهًا قًاًا

ـًِاّاِتؿشيةً. ًورقِلًاؾعصيؿِّٕ،ًوحصيي

اؾّٔقـًراػؼقـلًسيًؿّٕحؾةًًلوثًواؾّٓرادةًاِّعّٖاءؽؿاًقطقبًؾلًأنًأتؼّٓمًسيًفّٔاًاْؼامًإديًزؿالءًاؾ

ًواؾمؼّٓقّٕ ًباؾشؽّٕ ًأتؼّٓم ًأن ًقػقتين ًال ًؽؿا ًاْاجيمري، ًًدرادة ًعصيؿًّٕإدي ًحيني ًاِّدماذ ًاِلقب اِّخ

صّٕحًاؾعؾؿًوؿـارةًاؾعؾؿاءً،ًاؾؼؾعةًاؾشاخمةًسيًًً-اُاؿعةًاإلدالؿقةًً-وإديًجاؿعيتًاؾغّٕاءًدراوذة،ً

قًّٓاؾعقنًواْيافؿةًسيًإٌازًًوإديًاؾعاؿؾنيًمبؽملةًاُاؿعةًاإلدالؿقةً،ًوإديًؽؾًِّؿـًؿّّٓجمالًاؾعؾؿً،ً

ً.فّٔاًاؾعؿؾًاؾعؾؿلً

،ًػؽاـتًـعؿًاؾّٖوجًاؾصاحلً،ًوسيًاْنابّٕةًًاْمؿـةًًلًاؾغاؾقةًّٓمًباؾشؽًّٕواؾمؼّٓقًّٕإديًزوجاًأتؼؽؿ 

ًحؼفاًأؼقلً:

ِْيكككُؽًِؾَحلشيكككاِبًؿشيكككاًُؽضـيكككتصيًشياِدكككقًا ًوشيا

 
ًػاذضيكككفشيّٓصيواًفشيكككّٔشياًاؾقشيَػكككاءصيًِؾكككُلمًِّعصيؿشيكككّٕشيًً 

ًَػَؾّٕصيّبؿشيككككاًقشيقؿككككًاًَؼيشيككككقضيتصيًَػيشيككككاِؿولًً 

 
ًتشيعشيافشيكككّٓصيواًوشيشيتشيكككّٔشيؽَِّّٕيًاَِّحضيلشيكككابشيًقشيكككقمشي 
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  يٌرِدٌر وَتْقْكُش

 ـتأالًإتميابؼًاؾؽؾؿاتًوتمّٖاحؿًاؾعلاراتًؾمـظؿًعؼًّٓاؾشؽًّٕاؾّٔيًالًقيموؼفً
 ؾقؽًقاًؿـًؽانًؾفًؼّٓمًاؾيلؼًسيًرؽبًاؾعؾؿًواؾمعؾقؿإ

 ؾقؽًقاًؿـًبّٔؾتًوملًتـمظًّٕاؾعطاءإ
ً.ؾقؽًأفّٓيًعلاراتًاؾشؽًّٕواؾمؼّٓقّٕإ

ؼقلًاؾشاعًّٕأريًّٓتؼلًًؽؿةًحمؿقدًحمؿًّٓاؾعاؿقديً،ًأؼقلًؾأدماذيًاؾّٓؽمقرًاؾشقًًّْاؾػاضؾًاؾعالً

 اؾّٓقـً:ًًً
ُْعشيؾِّككككؿصيًذشياَك ًًًًًًًًعشياِؿككككٍؾًَأْػضشيككككؾصيًوشيفشيككككقشيًا

ً

ًوشيقشيعضيُظكككؿصيًاؾِلَؾكككاِدذشيكككْلنصيًًِبكككِفًقشيعضيُؾكككق 

ً

ً

اؾّٓؽمقرًؿشّٕسيًاؾػاضؾًاِّدماذً،ًوباؾغًاؾِقدادًواؾقػاءًإديًأتؼَّّٓمصيًجبّٖقِؾًاؾشؽًِّٕوواػًِّٕاؾمؼّٓقًًِّٕػنَّين

،ًوعشيؿقّٓصيًاِؿعشيِةًاإلدالِؿقَِّةًِبغََّّٖةأدماذصيًاؾَّوقًواؾصَِّّٕفًسيًاُاؾؽلريًَؼاؿًةًوِؼقؿًة،ًًحمؿقدًحمؿًّٓاؾعاؿقدي،

ًػقفا، ًاؾيَّابِؼ ًاآلداِب ًاؾعّٕبقة،ًاؾؽنريةًاْمؾػاتًوصاحبًؽؾقِة ًِؿـًًاِاػؾةًسيًعؾقم ًعشيَؾلَّ اؾّٔيًأدلشيؾشي

،ًػؽانشيًدشيشيًّٓاًوعشيقـًاًإلٌاِزًفّٔاًاؾعشيؿشيِؾ،ًؿـًّٔأنضيًؽانشيًمًحؾؿفًوتقاضعفؿـًجاًِعؾِؿفًاؾؽنري،ًوأدّٓلًعؾّل

َِؿقّٓشية،ًوَػمشيّّشيًِؾلًَؼؾلشيفًوعشيؼَؾفً ِػؽّٕشيًةًثؿًَّخصيطًَّةًحشيمَّكًادمشيقىًعشيَؾكًدقِؼف،ًوؽانشيًؾلًحشيٌظًوشياِػًٌِّٕؿـًأخالِؼفًا

َّْٕاِج ًِؿـًاؾُؽمصيِبًوا ًاحمشيهضيتصي ًؿا ًبلؿَّفاِتًاؾُؽمصيِبًوؿشيؽمشيلشيف،ًوأؿشيَّّٓـلًِبُؽؾِّ ًواؾغشيـِقَِّة ًِؿـًؿشيؽمشيلشيِمفًاؾَّّٖاِخِّٕة ،ًِع

ًسيًذؾؽًحّٕجًا،ًوؽانًحيّنينًعؾكًاؾلوث،ًًأجؾّٗصيًوؽـتصي ًوالًجيّٓ ًعؾقف ًاؾياعاتًاؾطقالًأؼّٕأ ؿعف

ًواؾعاػقةًباؾصوةًوؿّمعفًاهللًحػظفاؾمؼّٓقّٕ،وػؾفًؿينًُؽؾًُّاِبًً،وقّٕغِّلينًػقف،ًوقؼّقيًعّٖمييتًعؾقف

ًؿفً.بعؾقًوـػع

ًاؾؾلابًً ًاؾؾيان،ًوحيمار ًقعهّٖ ًوصػًأدماذيًاؾّٓؽمقرًحمؿقدًحمؿًّٓوحؼقؼًة ًعـّٓ ًاؾػماد وخيػؼ

ً.اؾعاؿقديًًسيًؽؾًأػعاؾف،ًػفقًجيؿعًبنيًؿؽارمًاِّخالقً،ًوحلفًّّٓؿةًاؾعؾؿًورالبفً

ًوقيموقؾًـيقانًأػضاؾؽ،ً ًأؿناؾؽً...وقصعبًتّٕؽؽً... ًأدماذيًاؾػاضؾًقصعبًإجياد وأخريًا

ػؾؽًؿينًؽؾًاالحرتامًواؾمؼّٓقًّٕواؾمقاضعً؛ًِّنًسيًتقاضعلًؾؽًعًّٖاًورػعًةًؾل،ًأقفاًاؾعؿالقًاؾشاؿًّْسيً

ًعؾؿًاؾعّٕبقةً،ًوعؾؿًاؾـوقًواؾصّٕفً.
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 َحٌق َوِعْرَفان  
ضيًَؾاًقشيشضيُؽّٕصيًاؾَّاسشي  َؾاًقشيشضيُؽّٕصيًاؾؾَّفشيًعشيًَّّٖوشيجشيؾَّ"ً"ؿشي

ضـيًَأَػادشيًَؾْػَظًة ضيًرشياعشيكًِودشيادشيًَؾوضيَظٍةًوشياضيمشيؿشيكًِؾؿشي ًاْؾوصيًُّّٕؿشي

تلارشيكًوتعاديًاؾّٔيًخشيَؾَؼينًوفشيّٓاـل،ًًأذؽًّٕاهللػنَّـِلًً،وؼقلًاؾشاػعّلًاـطالؼًاًِؿـًاهَلِّٓيًاؾَّلقيِّ

َُ َُِّْةًواؾَػضؾصيًُؽؾُّفًووشيفشيلشيينًِؿـًـِعشيِؿفًاؾعظقؿة،ًوآالِئفًا َِؿّٓصيًوؾفًاؾشُّؽّٕصي،ًوؾفًا ً.يقؿشية،ًػؾفًا

ًاؾؽّٕميني: ًؿـاؼشل ًإدي ًواعِمّٖازي ًوتؼّٓقّٕي ًواؿِمـاـل، ًذصيؽّٕي ًاؾّٓؽمقرًوأعِطػصي أريًًّٓاِّدماذ

ًخؾقؾًعلًّٓاؾػماحًريادًواِّدماذًاؾّٓؽمقرًأدماذًاؾـوقًواؾصّٕفًسيًاُاؿعةًاإلدالؿقة،ًإبّٕافقؿًآُّبة

تػضالًباْقاػؼةًاؾؾّٔقـًًاؾمعؾقؿًاؾعاؾلًسيًوزارةًاؾرتبقةًواؾمعؾقؿًسيًغّٖة،عامًواؾصّٕفًوؿّٓقًّٕأدماذًاؾـوقً

،ًؾمؼّٓقؿًاؾمقجقفًواؾـصًّّاؾالزؿنيً،ًًَشؿاًؼّٕاءةًفّٔهًاؾّٕداؾةًاؾعؾؿقةًاُادةعؾكًؿـاؼشةًرداؾيت،ًو

ً.ًػؾؽؿاًًؿينًخاؾًّٙاؾشؽًّٕواؾمؼّٓقًّٕ..وإثّٕاءًاؾّٕداؾةًؿـًغّٖقًّٕعؾضِيؿفؿاً.

عؿقًّٓؽؾقةً،وإديًأتؼّٓمًباؾشؽًّٕواؾمؼّٓقًّٕؾعؿقًّٓاؾّٓراداتًاؾعؾقاًاِّدماذًاؾّٓؽمقرًػمادًاؾعاجًّٖؽؿاً

ً.رئقًّٗؼيؿًاؾؾغةًاؾعّٕبقةًاؾّٓؽمقرًققدػًعاذقروإديًاآلدابًاؾّٓؽمقرًوؾقًّٓعاؿّٕ،ً

ًاؾّٓؽمقراهً ًبّٕداؾمف ًاؾلابؾلً،ًحقثًأؿّٓـل ًبادؿ ًاؾّٓؽمقر ًإدي ًواؾمؼّٓقّٕ ًاؾشؽّٕ ًجبّٖقؾ ًأتؼّٓم ؽؿا

ًباعرتاضاتًذّٕاحًاِّؾػقةًعؾكًاِّؾػقةً.ًاْقدقؿة

ًباؾّٔؽًّٕ ًوأخًّٙؿـفؿ ،ً ًأقّٓقفؿ ًعؾك ًدردتصي ًؿـ ًإدي ًاؾمؼّٓقّٕ ًوواػّٕ ًاؾشؽّٕ ًجبّٖقؾ ًأتؼّٓم ً:ؽؿا

اؾّٓؽمقرًوًعؾقان،ًحمؿّٓواِّدماذًاؾّٓؽمقرًققدػًرزؼة،ًواِّدماذًاؾّٓؽمقرًًاِّدماذًاؾّٓؽمقرًـلقؾًأبقًعؾل،

ًـّٓى، ًأبق ًوًوؾقّٓ ًاؾلعًاِّدماذ ًحمؿّٓ ًػقزيًو،اؾّٓؽمقر ًواؾّٓؽمقر ًؿؼّٓاد، ًزقاد ًاؾّٓؽمقر ،ًػقاضاِّدماذ

ًاؾّٓؽمقرًأداؿةًريادً،ًواؾّٓؽمقرًحمؿًّٓاِاجًأريًّٓ،ًواؾّٓؽمقرًعلًّٓاِؿقًّٓؿَّٕكً.و

ًؿشيكككككاًاؾْػىشيكككككّٕصيًِإالًَِّفضيكككككِؾًاؾِعْؾكككككِؿًِإَـّفكككككؿضيً

 
ضيًادضيككككمشيفّٓشيىًَأِدالءصيً  ًعشيَؾكككككًاهُلككككّٓشيىًِبؿشيكككك

ًفصيًوَؼكككّٓضيرصيًُؽككككؾًِّاؿضيككككٍّٕئًؿشيككككاًَؽككككانشيًقصيوضيِيككككصي 

 
ُْكككككافُؾقنشيًِؾَلفضيكككككِؾًاؾِعْؾكككككِؿًَأعضيكككككّٓشياءصيً  ًوا

ًّ٘ضيًحشيّقككككًاًِبككككِفًَأبشيككككًّٓاًًًعككككَػُػككككًِّٖبِعْؾككككٍؿًتشي 

 
ًَػاؾَّكككاسصيًؿشيكككقضيتشيكًوشيَأفضيكككؾصيًاؾِعْؾكككِؿًَأحضيقشيكككاءصيًًً 

 ً

ً



 

 ح
 

 
 حثِ البَ  خص  لَ م  

ًواؾؾغكًةًفكك(ًؿـًجفابّٔةًاؾـوقًاؾعّٕبكًل512)تًاْعّٕوفًباِّخػًّ٘اِّودطًَّٓةعشييضيؿشيًصـيقًّٓبضيِعدشيًُّّٓعشيقصي

سيًاؾؼّٕنًاؾناؾثًاهلهّٕي،ًػقيعكًفّٔاًاؾلوثًإديًذيعًوتقثقؼًوٍؾقكؾًآراءًاِّخػكًّ٘اؾـوققكةًًًًًواِّدب

اِكّٓقثًعكـًحقكاتلًاِّخػكًّ٘وابكـًؿاؾكؽًًًًًًًػلكّٓأتًًبواؾصّٕػقةًعـًّٓذّٕاحًأؾػقةًاؾؼّٕنًاؾناؿـًاهلهّٕي،ً

ً.،ًوذؽًّٕـلّٔةًعـًأؾػقةًابـًؿاؾؽًسيًاؾمؿفقًّٓوجفقدفؿاًاؾعؾؿقة

ًؿقضكعًاؾّٓرادكة،ًًذّٕوحًأؾػقةًابـًؿاؾؽًسيًاؾؼّٕنًاؾناؿـًاهلهّٕيًًعـًوآِّقثًسيًاؾػصؾًاِّول

وؿكـًثكؿًذيكعًآراءًًًًًوذؾؽًباؾؽشػًعـًأصوابفاًوؿـافهفؿًسيًذّٕوحفؿ،ًواؾلاؾغًعّٓدفاًمثاـقةًذّٕوح،

ؿـًفّٔهًاؾشكّٕوح،ًوؼكًّٓبؾكغًعكّٓدًًًًًفًاؾصّٕػقةًسيًاؾػصؾًاؾناؾثًئآراواِّخػًّ٘اؾـوققةًسيًاؾػصؾًاؾناـلً،ً

ًوزيًّٗوأربعنيًؿيلؾًة.ًؿائمنيًاْيائؾفّٔهً

ؿعًبقانًآراءًاؾشّٕاحًػقفكاًوؿكقاؼػفؿًؿـفكا،ًوذؾكؽًبرتتقلفكاًحيكبًأبكقابًاِّؾػقكةًوؿكـًثكؿًًًًًًًًًًً

،ًوعؿؾًجّٓاولًإحصائقةًتقضًّّرلقعةًآراءًاِّخػكًّ٘سيًذكّٕوحًأؾػقكةًابكـًؿاؾكؽًسيًًًًًًوٍؾقؾفاًتقضقوفا

ؾًواؾّٓرادكة،ًوؿكـًثكؿًًًًؾقصكػًواؾموؾقكًًاؾؼّٕنًاؾناؿـًاهلهّٕيًوؿقؼػًاؾشّٕاحًؿـفا،ًوبقانًؽؾًؿاًدلؼًبا

ً.ًًـمائجًاؾلوثًوتقصقاتفًواؾػفارسًاؾػـقةً



 

 خ
 

Abstract 
Saeed Ben Masada(well-known as Alakhfash Alawsat) ,(died in 215 

A.H.), is considered one of the most prominent scholars of Arabic 

Grammar in the3rd century Hegira . 

This search will attempt to gathen document, and analyze Alakhfash's 

syntactic and morphological arguments aequainted by the explicators 

of the eighth century A.H. one-thousand-line poem, and thus I started 

with areview of the biography of Alakhfash and Ibn Malik and then 

academic efforts, and menhioned an outline about Ibn Malik's one-

thousand-line poem in the preface, and also examined the explanations of 

Ibn Malik's one-thousand-line poem in the eighth century A.H. under 

discussion, through disclosing their authors, and their approaches of 

explanation, that are eight in number.    

The Researcher, in the Second Chapter, has collected Alakhfash's 

grammatical viewpoints; and his morphological opinions in the Third 

Chapter . The total number of these opinions  is two hundred and forty 

five issues, manifesting the explicators opinions  and attitudes towards 

them, through classifying them under alphabetically ordered sections 

followed by clarification and analysis, then making statistical tables for 

highlighting the nature of Alakhfash's viewpoints with respect to Ibn 

Malik's one-thousand-line poem in the  eighth century  A.H. and the 

explicators opinions thereof . 

Next comes the description, analysis and examining of the aforesaid, and 

finally come the findings, recommendations and technical indexes. 

       

 

 

The researcher: Mohammed  Omar  Ammar  AlDarawsha 
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ُةُ مُ دُ قُ المُ 

ٍمدُيال نسافُماُلـُيعمـ،ُأحمدؾُربيُحمدانُكثيرانُطيبانُكماُينبغيُعمـُبالقمـُ،ُعمـُاإلًُلمَّوًُُحى
ٍمدُيُ،لجبلؿُكجيؾُكعظيـُسمطانؾ ُاليادمُميٍفًحمانُباًُلمَّوًُُالحى ُميضادباعثُالنًَّبيّْ ادمُكيؿَّ ،ُلٌمساًفُالضَّ

ًتًوُال ،ُكأكليائوُالغًرُُطاىريف،ُكصحابتوُالطيبيفُالصالحيفصبلةُاُكسبلمويُعميوُ،ُكعمىًُعترى
ُعمُالمياميف ُالديفًُ،ُكمفُتًبعىويُكسارى ُإلىُيكـً ُبإحسافو ُعمَّمتناُ،ُىُىديًو ُما ُإالى ُلنا ـى ُالًُعٍم الميُـّ

ُـيُك ُالحكي ـي ُالعمي ُأنتى ُُُ.ُعٌممٍناىُبماُينفعيناُ،ُكانفعناُبماُعممتنا،ُسبحانىؾى
ُُ...أمَّاُبعدُي
ُالمغُ ُالعربيةاىتـ ُبالمغة ُالقرآفُالكريـُ؛ُكيكفُالقدماء ُلغة ُاجتياًدىـُُألنيا ُعيٍظـى ُفجعمكا ،

ُالعربية ُعمى ُبكجكىياُكاعتماًدىـ ُكالمعرفًة ُدقائًؽُُ، ُفي ُكالتأمًؿ ُكرسكًميا ًثًميا ُمي ُعمى كالكقكًؼ
ُُك ُحقائقىيا، ُكأبرزكا ُدقائقىيا، ُأحرزكا ُفنراىـ ًُببلغًتيا، ُعجائًب ُفي ُكالتفقًو نىياًُدالالئيا ًُدمى عىمَّركا

ُقينىنىيا ُقبلًئدىاُكفرعكا ُكنظمُّكا ُشكاردىىا، كا ُكقنَّصي ُالبىراعةًُُ، ُسيكؼى ُكأرىفيكا اًطـىُُ، ُمىخى ُكمؤليكا ،
ُالرياًضُاألُي ُأزىارى ُكقطفيكا ُفيُاليراعة، ًُلسىكًقيا ُاأللفاًظ ًُمفى فىاًصؿُالكبلـنًؼ ُكأفادكاُمى ُفألفكا ،ُُ،

ُالمقاص ُمف ُكبمغكا ،ُ ُكأجادكا ُكصنفكا ُالتراجـً ُكتب ُصفحاتي ُتىعيجُّ ُجاءت .ُ ُكدانييا ُقاصييا د
ُسيطكرىىاُبقناديًميـًُبًذٍكًرىـ ًُبًسيىًرىـ،ُكتينيري ُاليدايًةُفيُمؤلفاًتيـُلدارًسُلغًةُُ،ُكتىٍغميري ،ُفأشعمىكاُنارى

ُيخمكُمؤلؼُمفُمؤلفاتيـُإالُكفيوُماُيختصُبآراءُالمغكييفُكالنحاةُالقرآًفُكطاًلبيا ،ُُ،ُفبلُيكادي
ُعمماُفبىرعيكاُفيُالنحكُالعربي ،ُفارتشفيكاُضربُالعربيةُمفُأفكاًهُُناُجمانُالُيىنضبُيئ،ُفكافُمعيفي

احًُ كىكٍُُالعرًبُاألىٍقحى بىًر،ُفسمىعيكاُكرى ُلمبكادمُكأًلىٍىًؿُالكى ُالمجيدةُى،ُفشدُّكاُالرحاؿى نيكاُاألسفارى التيُُاُكدىكَّ
ًفظُى ُالفصحي ُالعربيةي ُاأللفاظي ُفييا ُُكيحٍت ُالمختمفةُيةي ُالقدماءُُليغاتيا ُالمُّغكيكف ُبذلؾ ُليـ ُفىشىًيدى ،

ُفيُذلؾُ، ُعرب،ُبطكًؿُالباعُكالتقدـً ُكغيري حتىُُتاريخناُالمغكمُاستقرأناكماُإفُُكالمحًدثَّكفُعربه
ُالمجا ُمسعدة ُبف ُسعيد ُالحسف ُأبك ُفكاف ُالنحك، ُجيابذة ُبأسماء ُزاخران ُالمعركؼُنجده شعي

ُبالمغةُكالنحكُكاألدبُمنيـُكاحداُنُبػػً)األخفشُاألكسط( ُفيكُنحكمُعالـ ،ُمفُأىؿُبمخُسكفُُ،
،ُكمعُتتبعُحياةُىذاُالرجؿُُ،ُىكُأحدُأعبلـُالنحكُالعربيُ،ُكأخذُالعربيةُعفُسيبكيوُالبصرة

ُبأنٌُُكتاباتوُكمؤلفاتوُالمطبكعةُبيفُأيديناُإلىُكمحاكلةُالتعرؼ وُلـُييسمطُعميوُالضكءُ،ُكجدتي
ُبجمعُآراءُناثرةُفيُكتبُالمغةُكالنحكُكالتفراؤهُمت،ُفجاءتُآُفصؿنبشكؿُم ُأفُأقـك سير،ُفأحببتي

ُابفُمالؾُفيُالقرفُالثامفُاليجرم،ُ ُكالصرفيةُمفُخبلؿُشيراحُألفية األخفشُاألكسطُالنحكية
ُ ُكانتُمنظكمةُألفيةُابفُمالؾُفيُالنحكُكالصرؼ،ُككثرةُالكتبُالمؤلفةُحكلياُمفُحكاشو كلما

ُأفُالقرفُالثامفُاليجرمُقدُنالتُفيوُألفيةُابفُمالؾُُكتكضيحُكشركحُكتيذيبُكتنقيح ،ُفكجدتي
ُمفُالشرح ُكافران ُثمانيةُشركحُحظان ُفجمعتي ُ،ُكىىُ، ُابفُمنيجُالسا: لؾُفيُالكبلـُعمىُألفية

ُُكُألبيُحيافُاألندلسيُمالؾ ُقاسـُ، ُابفُمالؾُالبفُأـ ُكالمسالؾُبشرحُألفية تكضيحُالمقاصد
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ُُالمرادم رشاُاصةُفيُتيسيرُالخبلصةكتحريرُالخص، دُالسالؾُإلىُحؿُألفيةُالبفُالكردم،ُكا 
،ُكشرحُألفيةُابفُُالبفُىشاـُأكضحُالمسالؾُإلىُألفيةُابفُمالؾ،ُُكُالبفُالقيـُالجكزيةُابفُمالؾ

ُعقيؿُمالؾ ُماُالبف ُابف ُألفية ُكشرح ُل، ُاليكارم ُجابر ُالبف ُؾ ُشرحُ، ُفي ُالشافية كالمقاصد
ُلمشاطبي ُالكافية ُاألخفشُاألكسطُُالخبلصة ُآراء ُمف ُالكفير ُالكـ ُفييا ُيتكفر ُالشركح ُفيذه ،

ُ ُفييا ُالتيُُ–بإذفُاُُ–النحكيةُكالصرفية،ُكسأتناكؿي آراءُاألخفشُاألكسطُالنحكيةُكالصرفية
ُشيراحُاأللفية ُباُكمتككبلنُُساقيا ُمستعينان ،ُ ُالمكضكًع ُىذا ُعباًب ُأفُأخكضُغمارى ُفأحببتي ،

ُ.ُعميو
ُُُُ ُىذا ُشراحُفيقكـ ُكالصرفيةُعند ُاألخفشُاألكسطُالنحكية البحثُعمىُجمعُكتكثيؽُآراء

ُاليجرم ُالثامف ُالقرف ُفي ُُاأللفية ُكتحميميا ُكتكضيحيا ُكتىمييدُو، ًُبميقىدمىةو ُالبىحثى ُبىدىأتي ُكقد ،ُُ،
ُكأىداًفو ُالبىحًث ُمكضكًع ُاختياًر ُكسىبىًب ُالبىحًث ُأىميًَّة ُإلى ًة ُالميقدّْمى ُفي ُذىكىُرُأشىرتي ُثـ ،ُ تي

يىتنيُفيُأثناًءُقياميًُبًكتابىًةُىذاُالبىحًثُ ُ،ُالصعكباًتُالتيُكاجى ُالدّْراسىاًتُالسَّاًبقىةى،ُكمىنيجى ثـُذىكرتي
طيكاًتُالتيُاتَّبىعتيياُفيًُدراسىًةُالمىسائًؿُالنحكيةُكالصرفيةُ ُ.البىحًث،ُكالخى

ُُكُ ُاألكَّؿ: ٍيف ُالكىبيرى ٍيًف ُلمعىمىمى متي ُتىرجى ُالتَّمييًد ُاألخفي ُاألكسط ُفش ُمالؾُ، ُابف :ُ كالثاني
ُإلىُاألندلسيُالنحكمُ،ُ ُالبىحثى ُُثبلثةُفصكؿُثـُقىسَّمتي ًؿُشيٌراحى ُفيُالفىصًؿُاألكَّ لتي ُتىناكى يثي ،ُحى

اًلًؾًُفيُالقىٍرًفُالثٌاًمًفُالًيٍجرمٌُ يىاتُمفُحيثُأىٍلًفٌيًةُاٍبًفُمى لتُي،ُكفيُالفصؿُالثانيُُيـُكىشيركحيـحى ُتىناكى
ُالمسائؿُالنحكيةُحسبُترتيبُأبكابُآراءُاألخفشُ األكسطُالنحكيةُعندُالشٌراحُالسابقيفُ،ُفرتبتي

لتُياأللفيةُ،ُكفيُالفصؿُالثالثُ ُُلصرفيةآراءُاألخفشُاألكسطُاُتىناكى عندُالشٌراحُالسابقيفُ،ُفرتبتي
ُ،ُثـُُحسبُترتيبُأبكابُاأللفيةُالصرفيةالمسائؿُ ُكالتكصياتي اءُ،ُكممحؽُإحصائيُعفُآُرالنتائجي
ُ،ُاألخفشُ ُالفنيةيُ،ُكبعدُذلؾُفيرسي ُُ.ُالمكضكعاتثـُالفيارسي

ُكميًحبّْيو ُالًعمـً ُبالمىكضكًعُُآًمبلنًُمفُاًُأٍفُيىنفىعىًُبيذاُالبىحًثُطيبلبى ،ُكالُأدًَّعيُأنًَّنيُأحىطتي
كاًنبو ُجى ُالكىماؿُىًُمفُكيؿّْ ُبو ُكالُأنَّنيُبىمىٍغتي ُقُيُ، ُأنًَّنيُقد ُكلًكنّْيُأعتىقدي ًُمفُكاًجبيُ،ُ، ًُبشيءو متي

ُأنشرُي آراءُاألخفشُاألكسطُالنحكيةُكالصرفيةُالتيُجمعتياُكاستخرجتياُمفُخبلؿُبحثيُُكىىأىنىذىا
ُ ُاليجرم ُالثامف ُالقرف ُفي ُمالؾ ُابف ُألفية ُشرحت ُالتي ُلمشركح ُالعمـُكدراستي ُطمبة ُلينالو ،

ُمفُداءًُ ـى ًم ُمىٍفُحسفُخيموُ،ُكسى ُعمىُشئُُكالعربيةُبأدنىُإلماـُ،ُسائؿه الحسدُأًديميوُ،ُإذاُعىثىرى
ُقدُيىٍنبكُ،ُ ُقدُيىٍكبكُ،ُكالصارـي ٍنًبُ،ُفالجكادي ُفيُجى طغىُبوُالقمـُ،ُأكُزلَّتُبوُالقىدىـُ،ُأفُيغفرى

ُالسيئات ُييٍذًىٍبفى ُالنسيافُ،ُكالحسناتي ُمحؿُّ ُقدُتىٍخبكُ،ُكاإلنسافي ُ:ُ،ُقاؿُعمىُبفُالجيـُكالناري

ػػػ ػػػ ُ   ُذاُالػػػذ ضُى را   ػػػفا اياهُك مُّيػػػاوم  ُج 
 

ُكفػػػػ ُالمػػػػرً ُن ػػػػدا مُافُى   ػػػػد ُم ايد ػػػػوُ 
ُالُيرضاهيُكالُتستسيغيوُسجاياهُ،ُُ  ُيراهُ،ُأكُلفظو مىؿو فأناُأعًتذيرُإلىُالنَّاظًرُفيُالبحًثُمفُخى

ُأفُيىًردُى ُمف ُالقارئى ُكيشربُكأعيذي ،ُ ُالتقاطان ُمنيمًو ٍفكى ُزُيُصى زَّـعىٍذبى ُيىتىجى ـى ُث ،ُ ًُنقاطان يًرُلتغُكُاللًو
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ُزلىموُ،ُ مىمويُ،ُكييٍصًمحى ُخى ُأفُيىسيدَّ ُلتكديًرُمشارعًوُبالتغييرُ،ُبىًؿُالمأمكؿي منابعًوُبالتعبيرُ،ُكيتىشمَّري
.ُ ُ،ُكقىمـهًُمٍفُطغيافو ًُمٍفُنسيافو ُفقمماُيخمكُإنسافه

ُصدع ُكيىٍرأىبي ًُعكىجو، ُيقيـ ُرحبان، ُصدران ُالمكقرًة ُالًمجنًة ًُعٍندى ُالبحثي ُىذا ُأفُيجدى و،ُفأرجك
ًُبًوُعىفُ اُييتىجاكزي ُمى ُاألعذىارى ًُليى اًؿُسىيىمتىًمسكفى ةُفيُىذاُالمىجى ُالرَّاًسخى ُكالقىدىـً ُذىكمُالًعمـً ُأفَّ كأحسىبي

ًُمنّْيُفيُىذاُالعىمًؿُالًعمًميُّْ ُقىصدو قىعىٍتُدكفى ُسىعيدانُباًلغىُالسَّعادىةُُاليىنَّاًتُاليىيّْنىاتُالتيُكى ،ُكسأككفي
ُمًُ ُسىييبدكنىو ُكاسًتدرىاكاتُوًبمىا ظاتو ُميبلحى ُأكالُنُف ُكاعًتزازم ُتىقديرم ؿَّ ُمىحى ُسىتىككفي ًُعنايىتيُُ، َـّ ُث ،
مَّتًوُالقشيبةُكاألفضًؿُبإذًفُاًُتىعالىُكاىًتماميُثاًنياُن ُفيُحي ُىذاُالبىحثي ُ.ُ،ًُليىخرجى

نٌُُ ُلييٍسًعدُيكا  ُصدرلُقمبىُو ُكاالمتنافًُُكييٍثًمجي ُبخالًصُالشكًر ُأفُأتقدـى ُكالُ، ُكالًعٍرفىافُ، فضًؿ
ُمفُُ ُكالمككنًة ،ُ ُىذه ُرسالتي ُمناقشًة ُبقىبكًؿ ُتفضمت التي قَّرةًُ ُالميكى ُالًمجنًة ُإلى ُالسابغات لؤليدل

ُأحمدالجميميفُالدكتكريفُاألستاذيف ُُإبراىيـُ: ُخميؿ ُك ُالفتاحُُالجدبة ُعبد ُاُأفُُحماد راجيان
ُفعمىُماُُالجزاءُاُخيريجزييم ُكتعبو ُكجيدو ؿُكأسأيُقراءًةُىذهُالرسالةُكمناقشتياُ،ُأنفقاُمفُكقتو

رشاداتيـأفُينفعنيُباُُربُالعرشُالعظيـُ ميماُأتقفُاإلنسافُعممو،ُ،ُفتكجيياتيـُكنصائحيـُكا 
فإنَّوُالُيصؿُإلىُرتبةُالكماؿُالمطمؽ،ُكميماُبالغىُفيُتنقيحُكتبوُكمصنفاتو،ُفإنَّوُسيبقىُفيياُ

ُكاالعتراضاتُ ُدليؿُه،بعضُالخمؿ ُالجنسُالبشرمُُكفيُىذا ُالنقصُعمى ُاستيبلء ُعمى كاضحه
ُلمعجزةُالقرآفُالذمُكصفوُتعالىُبقكلو:ُ ًُمٍفُبىٍيًفُ ﴿الضعيؼ،ُكفيوُأيضانُتأكيده ُاٍلباًطؿي الُيىٍأًتيًو

ًميدُو ُحى ًكيـو ًُمٍفُحى ٍمًفًوُتىٍنًزيؿه مت:ُُ﴾يىدىٍيًوُكىالًُمٍفُخى ُ.ِْفصّْ
ُُ قاـً ُالمى ُُكحىسبيُفيُىذا ُأيضان ُأذكيرى ُالبيسانيُإلىُأٍف ُالرحيـ ُالقاضيُالفاضؿُعبد قىكؿى

ًده:ُ"ُالعمادُاألصفياني ُفيُغى ًُكتابانُفيُيىكًموُإالُقاؿى ُإنسافه ُأنَّوُالُيىكتيبي ُىذاُُإنّْيُرأٍيتي ،ُلكُغييّْرى
ُأحسىفُي ُىذاُلُى،ُكلكًُزيُلىكافى ُ،ُكلكُتيًرؾى ؿى ُأفضى ُىذاُلىكافى ـى ُ،ُكلكُقيدّْ ُييٍستىٍحسىفى ،ُدىُكىذاُلىكافى ُأجمىؿى كافى

ُالًعبىر ممىًةُالبىشىرُ"ُكىذاًُمفُأعظىـً مىىُجي مىىُاستيبلًءُالنٍَّقًصُعى ُعى ،ُفأسأؿُاىُتعالىُأفُُ،ُكىكُدىليؿه
ًةُلغةُقرآنوُ،ُكأفُيييئُلناُمفُأمرناُرىشدانُ،ُفمنوُ يجعموُخالصانُلكجيوُ،ُكأفُيعينناُعمىًُخٍدمى

ُإلىُماُأستم ُ،ُكالتكفيؽى ُالصكابى ُييٍحظًُدُّ ًُمفى ـى ُالقم ُأفُيعًصـى ياهيُأسأؿي يًنيُلديوُبجزيؿُالثكابُ،ُكا 
ُمفُال ُالفيـً ُ.ُزيًغُكالزلًؿُ،ُإنوُأكرـيُمسئكؿ،ُكأعظـيُمأمكؿالخطًأُكالخطىًؿُ،ُكأفُيقيى
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ُُ:ُا دابُاخىيارُالدحثُ
ُُ:ُقدُتـُاختيارُالبحثُلعدةُأسبابُمفُأىمياُُُ
ُ.ُالشراحُعندُُكسطاألُاألخفشُبياُيتمتعُالتيُالمكانةُإبرازُ.ُ
عندُشراحُألفيةُابفُمالؾُفيُالنحكيةُكالصرفيةُُآراءُاألخفشُاألكسطُُماُالحظتويُمفُكثرة.ِ

ُالقرفُالثامفُاليجرمُ.ُ
ُالثامفُاليجرمُمفُآراءُاألخفشُ.ُبيافُمكقؼُشراحُألفيةُابفُمالؾُُفيُالقرفُ.ّ
ُالقرفُالثامفُاليجرمُ.ُالتعرؼُعمىُبعضُالعمماءُالذيفُشرحكاُألفيةُابفُمالؾُفيُ.ْ

ُ:ُُاىداؼُالدحثُ
ُالبحًثُفيُالنقاطُاآلتيةُ:ُ ُأىداؼي ُتكمفي

 دراسةُحياةُاألخفشُاألكسطُ. .ُ
 دراسةُحياةُصاحبُاأللفيةُ،ُكشراحُاأللفيةُفيُالقرفُالثامفُاليجرمُ. .ِ
 آراءُاألخفشُعندُشراحُاأللفيةُفيُالقرفُالثامفُاليجرمُ.ُإلىالتعرؼُ .ّ
 ءُاألخفشُاألكسطُعندُشراحُاأللفيةُ.دراسةُمكازنةُبيفُآرا .ْ
ُإثراءُالمكتبةُالعربيةُبإضاءةُبحثيةُىادفةُ. .ٓ

ُ:ُاىميةُالدحثُُ
ُ:ُُتنبعُأىميةُالبحثُمفُالنقاطُاآلتيةُُ
 إحصاءُآراءُاألخفشُاألكسطُعندُشراحُألفيةُابفُمالؾُكتكضيحياُكتحميمياُ. .ُ
 التيُتتعمؽُبعمماءُالنحكُ.أٌنوُيغكصُفيُأعماؽُالنحكُكأصكلوُلتكضيحُاآلراءُالنحكيةُ .ِ
 عمىُأىـُالشٌراحُالذيفُقامكاُبشرحُألفيةُابفُمالؾُفيُالقرفُالثامفُاليجرمُ.اشتماؿُالبحثُ .ّ
ُتبييفُمكقؼُشراحُألفيةُابفُمالؾُمفُآراءُاألخفشُاألكسطُ. .ْ

ُُ
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ُمنيجُدرا ةُالدحثُ:
ُالمنيًجُالكصفٌيُالتحىذاُاقتضٍتُطبيعةيُ ُفيوُسبيؿى فيُُاإلحصائيُميميًُالبحًثُ،ُأفُأسميؾى

ُ دراسًةُالمكضكعاًتُالميشىًكمىًةُلمكضكعًوُ،ُكذلؾُلمناسبًةُىذاُالمنيًجًُلمثًؿًُىذهُالبحكًثُ،ُفالكصؼي
ُفيمنىاُ ُييعىمّْؽي ُأفُالتحميؿى ـي نَّناُنعم ُعمماًءُالعربيًةُاألكائًؿُفيُتناكؿُمسائًؿُالمغًةُ،ُكا  ُمنيجي كالتحميؿي

ُالد ُكذلؾُمفُخبلًؿ ،ُ ُالمغًة ُجزئياتًُليذه ُكىرٍبًط ُالمغًة ًُلمسائًؿ ُالمتفًحصًة ُببعضُوراسًة ُبعًضيا ،ُيا
ُفيُذلؾُ.ُُلمكصكًؿُإلىُالنتائًجُالمقنعًةُ، ًفٍقتي ُقدىُكي ُكأرجكُمفُاًُأفُأككفى

طواتُ  ُ لدرا ةُ  الم ى د  ةُ  الخ  ُ:ُفيُىذاُالدحثُ ُالنحوُوالصرؼم ائؿ 
ُابف .1 ُشراحُألفية ُعند ُآراءُاألخفشُالمنتشرة مالؾُفيُالقرفُالثامفُاليجرمُمكضعُُجمعتي

 الدراسةُ،ُكتكثيقياُمفُمصادرىاُ،ُترتيبياُحسبُأبكابُألفيةُابفُمالؾُ.
ُأقكاؿُ .2 اعتمادُترتيبُالمسائؿُالنحكيةُكالصرفيةُكفؽُترتيبُأبكابُألفيةُابفُمالؾُ،ُكثـُرتبتي

 أللفيةُ.ألبياتُاابفُمالؾُُاألخفشُداخؿُالبابُالكاحدُحسبُترتيب
ُا .3 النحكُإلىُفصؿُالصرؼُفيُالرسالةُ،ُككضعتياُُأبكابلمسائؿُالصرفيةُالكاردةُفيُنقمتي

 ُفيُأكؿُفصؿُالصرؼُ.
ُأقكاؿُاألخفشُال .4 ُالشراحُلتكضيحُرأمُالشراحُفيُقكؿُمذكرتي ُفيُأبكابُاأللفيةُعند تكررة

األخفشُفيُكؿُبابُمفُأبكابُاأللفيةُ،ُكأكردتُماُأنشدهُأكُركاهُاألخفشُفيُنفسُأبكابُ
 لفيةُ.ُُاأل

ُعنكافُلكؿُقكؿُمفُأقكاؿُاألخفشُعندُشراحُاأللفيةُ. .5  كضعتي
خفشُ،ُفمثبلنُ:ُأذكرُقكؿُاألندُالشراحُحسبُتاريخُكفاةُالشارحترتيبُآراءُاألخفشُالكاردةُع .6

 عندُأبيُحيافُ،ُثـُعندُالمرادم...ُالشاطبيُ.
ُالشٌُُكضحتُي .7 ُأرأم ُفي ُشرحوراح ُفي ُنقميا ُاألخفشُالتي ُُقكاؿ ُأكاف ُأكُسكاء ،ُ بالمكافقة

 االعتراضُأكُعدـُإبداءُالرأمُ.
ُأماُ .8 ُاألكؿُحسبُالترتيبُاليجائي)األلفبائي( ُابفُمالؾُفيُالفصؿ ُألفية ُكتبُشراح رتبتي

 نسبةُإلىُشيكخيـُكتبلميذىـُفرتبتيـُحسبُتاريخُالكفاةُ.بال
ُبتكضيحُكتحميؿُأقكاؿُاألخفشُالتيُذكرىاُالشارحُفيُشركحيـُ.ُ .9  قمتي

ُاآليات .11 المصادرُاألدبيةُيـُمفُالقرآفُالكريـ،ُكمفُالقرآنيةُ،ُكأشعارُالعربُكأقكالُخرجتي
 كالكتبُالنحكيةُ.

ُالثامفُ .11 ُالقرف ُمالؾُفي ُابف ُألفية ُشراح ُاألخفشُعند ُممحؽُإحصائيُألقكاؿ ُبعمؿ قمتي
 اليجرمُ.

تُاالفيارسُالفنيةُفيُنيايةُالرسالةُ،ُنحكُ:ُفيرسُاآلياتُالقرآنيةُ،ُكفيرسُاألبيُكضعتُيُ .12
 ،كفيرسُالمصادرُكالمراجعُ،ُكفيرسُالمكضكعاتُ.الشعريةُ،ُكفيرسُأقكاؿُالعربُ
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ُُ:ُالص وداتُالىيُواجيتُالداحث
ُمنيا: عكباًتُفيُالبىحًثُ،ُأذكيري ُالصي ُبىٍعضى ٍيتي ُلقدُكاجى

 صعكبةُالحصكؿُعمىُبعضُالشركحُالتيُشرحتُألفيةُابفُمالؾُذاتُالعبلقةُبالدراسةُ. .ُ
 شراحُاأللفيةُلؤلخفشُكتداخمياُ.تعرضُلياُكثرةُالمسائؿُالتيُ .ِ
ُترتيبُ .ّ ُأدلُذلؾُلصعكبة ُمما ،ُ ُأبياتيا ُيذكركا ُدكفُأف ُاأللفية ىناؾُبعضُالشراحُشرحكا

 مسائؿُاألخفشُحسبُأبكابُاأللفيةُ.
ُإالُعمىُكتابوُمعانيُالقرآفُ. .ْ  ضياعُكتبُاألخفشُالنحكيةُالتيُأىٌلفياُ،ُكماُعثرتي
ُانقطاًعُالتياًرُالك .ٓ ـي  يربائيُ،ُجراءُالحصارُالجائرُعمىُقطاعناُالحبيبُ.تفاق

ُ:ُالدحثشروحُاأللفيةُمو عُاُ
 .ُىػ(ْٕٓألبيُحيافُاألندلسي)تُمنيجُالسالؾُفيُالكبلـُعمىُألفيةُابفُمالؾ .ُ
 ىػ(ُ.ْٕٗتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُبشرحُألفيةُابفُمالؾُالبفُأـُقاسـُالمرادم)ت .ِ
 .ُىػػ(ْٕٗالكردم)تُتحريرُالخصاصةُفيُتيسيرُالخبلصةُالبفُ .ّ
 .ُىػػ(ُٕٓالبفُقيـُالجكزية)تُدُالسالؾُإلىُحؿُألفيةُابفُمالؾإرشا .ْ
 .ُىػػ(ُٕٔالبفُىشاـ)تُابفُمالؾأكضحُالمسالؾُإلىُألفيةُ .ٓ
 .ُىػ(ٕٗٔالبفُعقيؿ)تُشرحُألفيةُابفُمالؾ .ٔ
 .ُىػ(َٖٕالبفُجابرُاليكارم)تُشرحُألفيةُابفُمالؾ .ٕ
 .ُُىػ(َٕٗافيةُُلمشاطبي)تالخبلصةُالكُالمقاصدُالشافيةُفيُشرحُ .ٖ

ُ:ُُالدرا اتُال ادقةُ
ُمفُالدراساتُالتيُتقتربُمفُمكضكعُالبحثُ:ُ

ُ–نيادُبدريةُُ-دراسةُكصفيةُتحميميةُ–مفُاليجرمُآراءُالكسائيُعندُشراحُألفيةُالقرفُالثا .ُ
ُغزةُ.ُ-الجامعةُاإلسبلميةُُُ-رسالةُماجستيرُ

ُالبابميُُ-دراسةُتحميميةُمكازنةُُ–ُاعتراضاتُشراحُألفيةُابفُمالؾُعمىُاأللفيةُ .ِ ُ–باسـ
 لبنافُُ.ُ-جامعةُالجنافُ–هُرسالةُدكتكرا

ُّ ُاُالخثمعيُ. ُعبد ُسعيد ،ُ ُالقرآف ُمعاني ُاألخفشُفيُكتابو رسالةُُ–الدرسُالنحكمُعند
ُاألردفُ.ُُ-ماجستير

ُ
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ُخطةُالدحث
 ًُ ف شُ ُآر ا ف ّيةُُاأل وا  طُ ُاأل خا را وّيةُو الص  نادُ الن حا ُم ال ؾُادافُ ُا لاف ّيةُ ُاحُ ش رُ ُع 

فُ ُف ي ُالي جر ضُُّالث ام فُ ُالق را
ر ا ػ ػػػػػػةُ ) ف ّيػػػػػػػػػةُ ُد  صا م يميةُ ُو  ُ(ى حا
ُيُي ُأف ُالبحث ُطبيعة ُكقائمةُاقتضت ُكخاتمة ُفصكؿ ُكثبلثة ُكتمييد ُمقدمة ُإلى قسـ

ُ:ُلممصادرُكالمراجعُ،ُكذلؾُعمىُالنحكُاآلتي
ُبحثُكأىميتوُكمنيجُالبحثُكالدراساتُالسابقةُعميوُ.كفيياُسببُاختيارُالالمقدمةُ:ُ
ُكفيوُمبحثافُ:ُالىمييدُ:

 المبحثُاألكؿُ:ُحياةُاألخفشُاألكسطُ.ُُُ
ُُالمبحثُالثانيُ:ُحياةُابفُمالؾُاألندلسيُ.

ُالفصؿُاألوؿ
ُشراحُالفيةُادفُمالؾُفيُالقرفُالثامفُاليجرض

لثامفُاليجرمُ:ُحياتيـُكشركحيـُ،ُكيشمؿُيتناكؿُىذاُالفصؿُشراحُألفيةُابفُمالؾُفيُالقرفُا
ُعمىُثمانيةُمباحثُ.

يَّافًُُأىبيك - ًكتىابيوُيُحى ٍنيىجُي:ُُكى ـًًُُفيُالٌساًلؾًُُمى مىُالكىبلى اًلؾُُاٍبفًُُأىٍلًفيَّةًُُعى  .مى
ًكتىابيوُيُالميراًدم - اًلؾُاٍبفًُُأىٍلًفٌيةًًُُبشىٍرحًُُكىالمىسىاًلؾًُُالمىقىاًصدًُُتىٍكًضيحُي:ُُكى  .ُُمى
ًكتىابيوُيٍُرًدمالكُىُاٍبفُي - ةًُُتىٍحًريرُي:ُُكى اصى ًةُُتىٍيًسيرًًُُفيُالخيصى صى  .الخيبلى
اًرمًُىشىاـًُُاٍبفُي - ًكتىابيوُيُاألىٍنصى حُي:ُُكى اًلؾُُاٍبفًُُأىلىًفٌيةًُإًلىُالمىسىاًلؾًُُأىٍكضى  .مى
ٍكًزيةًُُالٍقيـًُُاٍبفُي - ًكتىابيوُيُالجى ؿٍُُإلىُالٌساًلؾًًُُإٍرشىادُي:ُُكى اًلؾُاٍبفًُُأىٍلًفٌيةًُُحى  .ُمى
ًقيؿًُُاٍبفُي - ًكتىابيوُيُعى ًقيؿًُُاٍبفًُُشىٍرحًُ:ُُكى مىىُعى اًلًؾُُاٍبفًُُأىٍلًفيَّةُعى  .مى
اًبرًُُاٍبفُي - ًكتىابيوُيُاليىكىاًرمُجى  .مىاًلًؾُُاٍبفًُُأىٍلًفٌيةًُُشىٍرحُي:ُُكى
ًكتىابيوُيُالٌشاًطًبيٌُ - قىاًصدُي:ُُكى ةُىًُفيُشىٍرحًُُالٌشاًفيةُيُالمى صى ُ.اٍلكىاًفيةُُاٍلخيبلى
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ُيالفصؿُالثان
ُآراًُاألخفشُاألو طُالنحويةُعندُشراحُالفيةُادفُمالؾ

،ُبفُمالؾُفيُالقرفُالثامفُاليجرمُكيشتمؿُعمىُآراءُاألخفشُاألكسطُالنحكيةُعندُشراحُألفيةُا
ُمرتبةُحسبُأبكابُاأللفيةُ.

ُالفصؿُالثالث
ُآراًُاألخفشُاألو طُالصرفيةُعندُشراحُالفيةُادفُمالؾ

سطُالصرفيةُعندُشراحُألفيةُابفُمالؾُُفيُالقرفُالثامفُاليجرمُ،ُيشتمؿُعمىُآراءُاألخفشُاألُك
ُمرتبةُحسبُأبكابُاأللفية.

ُالخاىمةُ:ُ
ُكفيياُنتائجُالبحثُكتكصياتوُ.ُ
ُ.ُفيرسُالمصادرُكالمراجعُكُ
ُ.ُُالفيارسُالفنيةُكُ
ُ.ُكفيرسُالفيارسُ
ُ

ُكأسأؿُاُالتكفيؽ...
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ

ُثافُ:حُ دُامُ ُيوُ ف ُوُ ُيدُ يُ مُاالىُ 
ُ
  ُّيةُ ح مم  ال   ي ود هُ  ج  ُو  ُاأل وا  ط  ف ش  األ خا  ي اةُ 
 
  ُي ة مم  ال   ج ي ود هُ  ُاأل نادل  ّيُو  ال ؾ  ُم  اداف  ي اةُ   ح 

ُ
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ُؿُ وُ األُ ُثُ حُ دُاالمُ 
ُفُ خُااألُ ُاةُ يُ حُ  ُةُ يُ مُ مُاال ُ ُهُ ودُ يُ جُ وُ ش 

 ُوُ دُ  ُ ن ُوُ ُوُ مُ ا ُا
(1)ُ: 

ُـيُكُىىُى اًشًعيٌُالُدةعُىسٍُمُىُبفُيُيدُيعٍُسُىُالحسفُأبك ،ُالنحكمُُُّالمغكمُُُّاإلما ُبالمغةُعالـُ،ُبالكالءُميجى
ُُكُسكفُ،ُبمخُأىؿُمفُكاألدب ،ُ ُُالمعركؼالبصرة ،ُ مكلىُلبنيُمجاشعُبفُباألخفًشُاألكسًط

لييـُيٍنسب،ُُ-بطفُمفُتميـُ-داـر اًشًعيٌُالُ:ُالبمخٌيُ،ُالبصرٌمُ،لوُفيقاؿُ،ُكا  ميجى
ُ.ُ

 ُ ُُوُ ى ُي ُنُاكُ وُ ُوُ دُ قُ ل:ُ
اًشًعيٌُالُعدةمسُبفُيُسعيدُيُييمقبُي ُالعينيفُالصغيرُيُىكُ:ُاألخفشيُُك ،ُ(2)األكسطًُُباألخفشًُ،ُُميجى

حسفُسعيدُاألخفشُعمىُأبيُالُلقبُيُبُىمُىكقدُغُى،ُ(3)النحكمُ:ُاألخفشيُكيقاؿُلوُ،ُبصرىماُسكءًُُمعُى
ُيُيُبفُمسعدةا ُفحينما ُمفُالكنيةاألُلقبُيُذكرُي، ُكأكاالسـُفيُأمُمفُكتبُالنحك،ُُخفشُمجردان

ُيقاؿُأكالُنُكافُكمسعدةُ،ُُبفًُُسعيدًُُاألكسطًُُمباشرةنُإلىُاألخفشًُُالذىفُيُؼُيرًُصُىٍنُيىُُلتفسيراالمغةُأكُ
ُبفُالحميدُعبدُالخطابُأبيُالكبيرُاألخفشُإلىُبالنسبةُ،ُ(4)الصغيرُاألخفشلسعيدُبفُمسعدةُ

ًرمٌُالُالمجيد ُىكُدةمسعُبفُسعيدُصار،ُُأيضاُنُباألخفشُبُىقًُكلُيُ،ُسميمافُبفُيعمُظيرُفمماُ،ُيىجى
ُُ.صغير،ُكأصبحُعميُبفُسميمافُ،ُىكُاألخفشُالُاألكسطُاألخفش

ُ:ُ،ُأشيرىـُثبلثة،ُكىـ(5)األخفشُكيثرُبُيقُىفالذيفُأيطمؽُعميوُلُى
ُ.ُ:ُعبدُالحميدُبفُعبدُاٍلمًجيدٍكبىرُياألُى .1
 .ُُستناا،ُكىكُمكضكعُدُرفُمٍسعدىةبٍُسعيدُ:ُطُيسُىكٍُاألُى .2
مٌيُبفُسيمىٍيمىاف:ُرُيغُىصٍُاألُى .3 ُ.ُُعى

ُ.ُُ(7)فيُأغمبُكتبُالتراجـُكالطبقاتُىُبأبيُالحسفنَُّكُىكيُيُ،ُ(6)بالراكيةُأىٍيضاُناألخفشُبُكييمق
ُ

                                                           

نباهُالركاةُُُّْٕ/ّكمعجـُاألدباءَُُٕ/ُكنزىةُاأللباءُُْٓٓالمعارؼُُ(ُ) َُّٖ/ِككفياتُاألعيافُُّٔ/ِكا 
كالبمغػةُُْٔ/ِكمػرآةُالجنػافُُُٔ/ُٓكالػكافيُبالكفيػاتَُُِٗ/ُكتاريخُابفُالػكردمُُِّّ/ٓكتاريخُاإلسبلـُ

ُ.َُُ/ّكاألعبلـُُّٖٖ/ُكىديةُالعارفيفَُُُِ/ُككشؼُالظنكفَُُٗٓ/ُكبغيةُالكعاةُُْٓ/ُ
نباهُالركاةُُُّْٕ/ّمعجـُاألدباءُُ(ِ) ُ.ُُُٔ/ُٓكالكافيُبالكفياتَُُّٖ/ّككفياتُاألعيافُُّٔ/ِكا 
ُ.َُُِٗ/ُكتاريخُابفُالكردمُُِّّ/ٓكتاريخُاإلسبلـَُُُٕ/ُنزىةُاأللباءُ(ّ)
ُ.ُِٕٓ/ُْكالبدايةُكالنيايةُُْٓٓالمعارؼُُ(ْ)
ثىػػػةُ،ُاألىٍكبىػػػر:ُعبػػػدُالحميػػػدُبػػػفُعبػػػدُاٍلمًجيػػػدُ،ُكاألكسػػػطُسػػػعيدعػػػددىـُ(ُٓ) مٍسػػػعدىة،ُُبػػػفُأحػػػدُعشػػػر،ُأشػػػيرىـُثىبلى

ػدُاٍلمكًصػًميُ،ُكىالسَّػاًدس:ُ مَّ ػاًمس:ُأىٍحمػدُبػفُميحى مىٍيمىافُ،ُكىالرَّابًػعُ:ُأىٍحمػدُبػفُعمػرىافُ،ُكىالخى مٌيُبفُسي كاألصغرُعى
ػػاًبع:ُعبػػدُاُبػػفُميحُى ػػدُخمػػؼُبػػفُعمػػرُ،ُكىالسَّ مَّ مػػٌيُبػػفُميحى ػػدُ،ُكىالثَّػػاًمف:ُعبػػدُالعزيػػزُبػػفُأىٍحمػػدُ،ُكىالتَّاًسػػع:ُعى مَّ

كفُبفُميكسىىُبػفُشػريؾُ.ُبغيػةُ اًدمُعشر:ُىىاري اًعيؿُالفاطميُكىالحى مٌيُبفًُإٍسمى المغربيُالشَّاًعرُ،ُكالعاشر:ُعى
ُ.ّٖٗ/ِالكعاةُ

نباهُالركاةُُٖٓتاريخُالعمماءُالنحكييفُ(ُٔ) ُ.ُّٗ/ِكا 
كالبدايػػػةُكالنيايػػػةُُُٔ/ُٓكالػػػكافيُبالكفيػػػاتَُُِٗ/ُكتػػػاريخُابػػػفُالػػػكردمُُّْٕ/ّمعجػػػـُاألدبػػػاءُانظػػػر:ُ(ُٕ)

ُ.َُٗٓ/ُكبغيةُالكعاةُُِْٕ/ُْ
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  ُُوُ ياىُ حُ وُ ُهُ دُ ل ُوُام:ُ
ُلُى سنةُمكلدُاألخفشُسعيدُبفُمسعدةُ،ُُعميياُكالطبقاتُالتيُكقفتُي،ُُالتراجـًُُكتبُيُذكرٍُتُىـٍ

كأربعيفُُُسيبكيوُسنةُثمافُوُدُىًلُكُيُ،ُكقدُ(1)"أٌنوُأسفُمفُسيبكيو"كلكفُذكرتُبعضُكتبُالتراجـُ،ُ
فّْ"ُ:ُ(3)عفُسيبكيوُقدُقاؿُالخطيبُالبغدادم،ُُكُ(2)ىجرمُتقريباُنةكمائ ُفثنتيا،ُككافُعمرهُُيإٌنوُتيكي

،ُ،ُكعاشُاألخفشُفيُالبصرةُسيبكيوُبسنكاتُمكلدًُُقبؿُىُدُىلًُوُكُي،ُكىذاُيعنيُأنٌُُ"فُسنةكثبلثيُفثنتيا
،ُُ(5)،ُكعمىُمذىبوغبلـُأبيُشمر،ُككافُمعتزالنُُ(4)عراؽؿُفيُمدفُالٌقُنُىثـُانتقؿُإلىُبغدادُ،ُكتُى

ُمفُجرلُماُكسيبكيو،ُيُالكسائُبيفُجرلُلماُوأنٌُُذلؾفيُُسببالُك،ُُيالكسائُلكلدُمعٌمماُنُككاف
ُشاطئُإلىُدخؿُفمما:ُُاألخفشُقاؿُ.األىكازُإلىُسيبكيوُرحؿُ،ُ(6)المعركفةُبػالزنبكريةُالمناظرة
ُُفتزٌكدتُيُ،دمُالبغداُمعُخبرهُعٌرفنىفُ،ُفجئتوُإليٌُُكٌجوُالبصرة ُحتىُ(7)رٌيةيسيمُفيُكجمستُي،
ُفيُكقعدُ،ُصبلتوُمفُانفتؿُىُفمماُ،ُالغداةُخمفوُفصٌميتُيُ،ُيالكسائُمسجدُفكافيتُيُ،ُدبغداُكردتُي
ُُمحرابو ،ُ ُتبلميذه ُفيُخٌطأتوُبجكاباتُفأجابُ،ُمسألةُمائةُعفُكسألتوُ،ُعميوُسٌممتُيبيف
ُمسعدةُبفُسعيدُالحسفُأبكُأنتُباُ:ُيالكسائُيلُقاؿُ،ُالمسائؿُمفُفرغتُفمما،ُُجميعيا

ُأفُأحبٌُُمأكالد:ُليُقاؿُثـُ،ُجانبوُإلىُيكأجمسن،ُُيكعانقنُ،ُإلىٌُُفقاـُ،ُنعـ:ُقمتُاألخفش؟
ُ.ُ(8)إليوُفأجبتوُذلؾُيكسألنُي،لُفارؽمُغيرُيمعُكتككفُ،ُيديؾُىُعمىُكيخٌرجكاُ،ُبؾُيتأٌدبكا

  ُُوُ مُ ماُع:ُ
إالُُيبكيوُشيئانُفيُكتابوسُ:ُماُكضعُىُ،ُكقاؿُاألخفشُمفُسيبكيوُسناُنُأكبرُىُخفشيُاألُكافُىُ

كضالًُفيُاأٍلىٍخفىشُكىزىاد،ُُ(9)رضوُعميٌُبعدُأٍفُع كىكُإماـُالعربيةُ،ُكعالـُ،ُُ(10)الخببُبىحرُعري
ُفُاألخفشُالطريؽُإلىُكتابُسيبكيو؛،ُككا(11)،ُكأحدُأكابرُأئمةُالنحكُفيُعصرهُكاألدبُبالمغة

ُئُىرًُقرأهُعمىُسيبكيوُ،ُكالُقرأهُعميوُسيبكيوُ،ُكلماُماتُسيبكيوُقُيُألفُكتابُسيبكيوُالُييعمـُأحدُه
ُ،ُكقاؿُعنوُأبكُعثمافُ(12)كأبكُعثمافُالمازني،ُ،ُكممفُقرأهُأبكُعمرُالجرميُُعمىُاألخفش

ُُالمازني :ُ ُالناسُبالكبلـ ُكافُاألخفشُأعمـ ُبالجدؿ، ُأبُكأحذقيـ ُُكُي،ُككافُغبلـ كافُشمر،
                                                           

ُ.َُِٕ/ُكمرآةُالجنافُُُّْٕ/ّمعجـُاألدباءُُ(ُ)
ُ.ُُٖ/ٓاألعبلـُُ(ِ)
ُ.َُٖٔ/ُّالبدايةُكالنيايةُُ(ّ)
ُ.ُُِٓ/ُكالبمغةَُُُُُٕكنزىةُاأللباءُُٕٖ-ٖٔ-ٖٓ(ُتاريخُالعمماءُالنحكييفُْ)
ُ.ُُِٗ/ُكطبقاتُالمفسريفُلمداككدمَُُٗٓ/ُكبغيةُالكعاةُُُّْٕ/ّمعجـُاألدباءُ(ُٓ)
ُ.ُٕٔٓ/ِنصاؼُاإل.ُإياىاُىكُفإذاُأكُىي،ُىكُفإذاُالزنبكر،ُمفُلسعةُأشدُالعقربُأفُأظفُكنتُ(ٔ)
ُالسُّفيًفُ.ُانظر:ُمختارُالصحاحُُ(ٕ) ًُمفى ٍربه ٍيًريَّةي:ُىيُضى ُ.ُُّٓ/ُالسُّمى
ُ.ُُُٔ/ُٓكالكافيُبالكفياتُُُّٕ-ّٔ/ِإنباهُالركاةُُ(ٖ)
ُ.ُّٕ/ّكشذراتُالذىبُُُّٖ/ِكفياتُاألعيافَُُُٕانظر:ُنزىةُاأللباءُ(ُٗ)
ُ.ُِٕٓ/ُْكالبدايةُكالنيايةَُُِٗ/ُتاريخُابفُالكردمُُ(َُ)
ُ.ُّٕ/ّكشذراتُالذىبُُْٔ/ِمرآةُالجنافُُ(ُُ)
ُ.ُُّْٕ/ّكمعجـُاألدباءَُُُٖكنزىةُاأللباءُُٖٔ/ُالنحكييفُكتاريخُالعمماءَُْأخبارُالنحكييف(ُُِ)
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:ُدخؿُالفٌراءُعمىُُقاؿُ،ُسعيدُبفُسمـنيُ:ُحٌدثُقاؿُأبكُالعباسُأحمدُبفُيحيى،ُُكُعمىُمذىبو
داـُُأماُماُفقاؿُالفٌراء:ُ،ُ،ُكسيدُأىؿُالعربيةُ،ُفقاؿ:ُقدُجاءكـُسيدُأىؿُالمغةُسعيدُبفُسمـ

ُبفُمسعدةُ-األخفش ُالعباسُثعمبُيفضؿُاألخفش .ُ(1)يعيشُفبلُ-ُيعنىُسعيد ُأبك ُ،ككاف
ُ.ُ(ِ)كالعركضُكالقكافيُ،كلوُكتبُكثيرةُفيُالنحك،ُ:ُكافُأكسعُالناسُعممانُُكيقكؿ

  ُُوُ اىُ فُ ص:ُ
ُحيثُيُيةُلؤلخفشُ،ٍمقيياُبعضُالصفاتُالخُىعمُكالطبقاتُالتيُكقفتُي،ُكتبُالتراجـُُرتٍُكُىذُىُ
صيرُالشفةُأفُيضمياُ،ُكقيؿُ:ُالقالُيقدرُ،ُُ:ُالذمُشفتوُالعمياُناقصةٍُجمىعُيألُى،ُكاُأىٍجمىعُىكافُ
ُيكصؼُباألخفشُ،ُكاألخفشُ:ُصغيرُالعينيفُمعُسكءُفيُُ(ّ)العميا ُبفُمسعدة ،ُككافُسعيد

مُيُو،ُكأماُصفاتُ(ْ)بصرىما :"ُكافُ(ٓ)ماُقالوُأبكُحاتـُالسجستانيُعفُاألخفشُ:ُقيةُ،ُفمنياالخي
ُ،ُككافُاألخفشُ(ٔ)أصغرُمنوُسناُن،ُأمُُافُاألخفشُأسفُمفُسيبكيو.ُككاألخفشُرجؿُسكء"

ُيقدرُي ،ُ ُاألخفشُجاءُوأنٌُُكيركل"ُ:ُ(ٕ)فقاؿُعنوُالتنكخيُكاألنبارمُالعمماءُ،ُكيحترُـيُ،متكاضعان
ُ:سيبكيوُلوُفقاؿُ،ُمنؾُألستفيدُناظرتؾُىُماإنٌُ:ُُاألخفشُلوُفقاؿُ،ُبرعُأفُبعدُيناظرهُيكماُنسيبكيوُ
ُ"ذلؾُفيُأشؾُأتراني بالكبلـُ،ُُالناسعمـُالحفظُ،ُككافُأكمفُصفاتُاألخفشُأيضانُسرعةُ.

ُثـ،ُُالناشئُثـُ،ُاألخفشُسيبكيوُعفُأخذُمفُأحفظ"ُ:ُ(ٖ)،ُفقدُقاؿُعنوُالمبردكأحذقيـُبالجدؿُ
ُُُُ"ُ.بالجدؿُكأحذقيـُبالكبلـُالناسُأعمـُاألخفشُككافُ،ُقطربُثـ
ميًقيةُالجرأةُكُُ كعدـُالخكؼُ،ُكتظيرُىذهُالصفةُفيُاألخفشُعندماُُمفُصفاتُاألخفشُالخي

فُإلىُاإلىانةُمفُقبؿُالكسائيُفيُبغدادُ،ُبسببُالمناظرةُالتيُجرتُبيتعرضُشيخوُسيبكيوُ
،ُفخرجُسيبكيوُمفُبغدادُإلىُاألىكازُ،ُعندماُُالزنبكريةُالمسألةبسيبكيوُكالكسائيُ،ُكالتيُعرفتُ

كصؿُإلىُمشارؼُالبصرةُ،ُأرسؿُإلىُتمميذهُاألخفشُ،ُكأخبرهُبماُجرلُمعوُ،ُفقررُاألخفشُ
ُُادالذىابُإلىُبغد ،ُ ،ُ ُالكسائيُفيُمسجده ُ،ُمسألةُمائةُعفُكسألتوفقاؿُاألخفشُ:ُكمقابمة

ُكابفُكىشاـُ،كاألحمر،ُُالفٌراء،ُكذلؾُأماـُتبلميذهُ،ُمثؿُ:ُُجميعياُيفُخٌطأتوُبجكاباتُفأجاب
ُ.ُ(ٗ)سعداف

                                                           

ُ.ُُِٗ/ُكطبقاتُالمفسريفُلمداككدمَُُٗٓ/ُكبغيةُالكعاةُُِّّ/ٓكتاريخُاإلسبلـُُّٗ/ِإنباهُالركاةُُ(ُ)
نباهُالركاةُُُْأخبارُالنحكييفُالبصرييفُلمسيرافيُُ(ِ) ُ.ُِّّ/ٓكتاريخُاإلسبلـَُُْ/ِكا 
ُ.ُُُٔ/ُٓكالكافيُبالكفياتُُُّْٕ/ّدباءُكمعجـُاألُْْٓالمعارؼُُ(ّ)
كطبقػػػاتَُُٗٓ/ُكبغيػػػةُالكعػػػاةُُِٕٓ/ُْكالبدايػػػةُكالنيايػػػةُُْٔ/ِكمػػػرآةُالجنػػػافُُُّٖ/ِكفيػػػاتُاألعيػػػافُُ(ْ)

ُ.ُُّٗ/ُالمفسريفُلمداككدمُ
ُ.ُِّّ/ٓكتاريخُاإلسبلـُُّٖ/ِإنباهُالركاةُُ(ٓ)
ُ.َُِٕ/ُجنافُكمرآةُالُِّّ/ٓكتاريخُاإلسبلـُُُّْٕ/ّمعجـُاألدباءُُ(ٔ)
ُ.ُٕٓكنزىةُاأللباءُٖٔ/ُتاريخُالعمماءُالنحكييفُُ(ٕ)
ُ.ُُِٗ/ُكطبقاتُالمفسريفُلمداككدمَُُٗٓ/ُكبغيةُالكعاةُُُّٕٔ/ّمعجـُاألدباءُُ(ٖ)
ُ.ُُُٔ/ُٓكالكافيُبالكفياتُُُّٕ-ّٔ/ِانظر:ُإنباهُالركاةُ(ُٗ)
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 ُوُ خُ ش ي ُو:ُ
ذُكالشيكخُ،ُفأخُعصرهُمفُالعمماءيدُأكابرُُىاألخفشُسعيدُبفُمسعدةًُعٍممىويُعمتمٌقىُُ

ُالقرآفُ،ُفُكالفقوُكالنحكُعنيـُالمغة ُ:ُمفُشيكخوكعمـك
 .ُ(ُ)عيبىٍيدُوُبفًُُعىٍمًرك .ُ
 .ُُ(ِ)ىشاـُبفُعركة .ِ
 .ُ(ّ)الكىٍمبيُالسَّائبُابف .ُ
 .ُ(ْ)الخميؿُبفُأحمدُالفراىيدم .ِ
عيُشىًريؾ .ّ  .ُُ(ٓ)النَّخى
 .ُ(ٔ)سيبكيو .ْ

ُككافُ،عنوُأخذُمفُأعمـُكىكُ،ُسيبكيوُعفُأخذكذكرُأصحابُبعضُكتبُالتراجـ:ُ"ُ
ُسيبكيوُعنوُأخذُعمفُأخذ ُسيبكيو(ٕ)"منوُأسفٌُُوألنٌُ؛ ُشيكخ ُكمف ُعمرُ(ٖ)، ُبف ُعيسى :

ق(،َُُٕق(،ُكالخميؿُبفُأحمدُالفراىيدم)تُٕٔق(،ُكحمادُبفُدينارُالبصرم)تُْٗالثقفي)ت
ُ.ُق(ُٕٕكاألخفشُاألكبر)ت

                                                           

مُ:ُشػػيخُالمعتزلػػةُفػػيُعصػػرهُ،ُكمفتييػػاُ،ُعمػػركُبػػفُعبيػػدُبػػفُبػػابُالتيمػػيُبػػالكالءُ،ُأبػػكُعثمػػافُالبصػػُرُ(ُىػكُ)
كأحدُالزىػادُالمشػيكريفُ،ُكػافُجػدهُمػفُسػبيُفػارسُ،ُكأبػكهُنسػاجانُ،ُكشػرطيانُلمحجػاجُفػيُالبصػرةُ،ُكاشػتيرُ

ُِّٔ/ٕكلسػػػػافُالميػػػػزافَُُّْ/ٖسػػػػيرُأعػػػبلـُالنػػػػببلءُُق(ُ.ُانظػػػػرُ:ُْْعمػػػركُبعممػػػػوُ،ُكزىػػػػدهُ،ُكتػػػكفي)
ُ.ُُٖ/ٓكاألعبلـُ

فُالزبيػػرُبػػفُالعػػكاـُالقرشػػيُاألسػػدمُ،ُأبػػكُالمنػػذر:ُتػػابعيُ،ُمػػفُأئمػػةُالحػػديثُ،ُمػػفُىػػكُىشػػاـُبػػفُعػػركةُابػػ(ُِ)
ق(.ُانظػػرُ:ُُْٔعممػاءُالمدينػػةُ،ُكلػػدُكعػػاشُفييػػاُ،ُكزارُالككفػػةُفسػػمعُمنػػوُأىميػػاُ،ُكدخػػؿُبغػػدادُ،ُكتػػكفي)

َُٖ/ٔككفيػاتُاألعيػافُُُِٗ/ُكطبقاتُالمفسريفُلمػداككدمَُُٗٓ/ُكبغيةُالكعاةُُُُٔ/ٓالكافيُبالكفياتُ
ُ.ُٕٖ/ٖكاألعبلـُ

ىكُمحمدُبفُالسائبُبفُبشرُبفُعمركُابػفُالحػارثُالكمبػيُ،ُأبػكُالنضػر:ُنسػابةُ،ُراكيػة،ُعػالـُبالتفسػير،ُُ(ّ)
كطبقػػػػاتَُُٗٓ/ُق(ُ.ُُانظػػػػر:ُبغيػػػػةُالكعػػػػاةُُْٔكاألخبػػػػارُ،ُكأيػػػػاـُالعػػػػربُ،ُمػػػػفُأىػػػػؿُالككفػػػػةُ،ُتػػػػكفيُ)

ُ.ُُّّ/ٔبلـُكاألعَُٔٗ/ّكتاريخُاإلسبلـُُُِٗ/ُالمفسريفُلمداككدمُ
ىػػكُالخميػػؿُبػػفُأحمػػدُبػػفُعمػػركُبػػفُتمػػيـُالفراىيػػدمُاألزدمُاليحمػػدمُ،ُأبػػكُعبػػدُالػػرحمف،ُمػػفُأئمػػةُالمغػػةُ(ُْ)

كاألدبُ،ُككاضعُعمـُالعركضُ،ُأخذهُمفُالمكسيقىُ،ُككافُعارفػانُبيػاُ،ُكىػكُأسػتاذُسػيبكيوُالنحػكٌم،ُتػكفيُ
كاألعػػػبلـُُّّٗ/ٖكسػػػيرُأعػػػبلـُالنػػػببلءُُِّّ/ٓكتػػػاريخُاإلسػػػبلـُُٖٔق(ُ.ُتػػػاريخُُالعممػػػاءُالنحػػػكييفَُُٕ)
ِ/ُُّْ.ُ

ىكُشريؾُبفُعبدُاُبفُالحارثُالنخعيُالككفيُ،ُأبكُعبدُاُ،ُعالـُبالحديثُ،ُفقيوُ،ُاشتيرُبقكةُذكائوُُ(ٓ)
كتػاريخُُُِٗ/ُُكطبقػاتُالمفسػريفُلمػداككدمَُُٗٓ/ُق(ُ.ُبغيةُالكعػاةُُٕٕذكائوُكسرعةُبدييتوُ،ُتكفيُ)

ُ.ُُّٔ/ّـُكاألعبلُِْٔ/ْاإلسبلـُ
ىػػكُعمػػركُبػػفُعثمػػافُبػػفُقنبػػرُالحػػارثيُبػػالكالءُ،ُأبػػكُبشػػر،ُالممقػػبُسػػيبكيوُ،ُإمػػاـُالنحػػاةُ،ُكأكؿُمػػفُبسػػطُ(ُٔ)

ُالخميػػؿُبػػفُأحمػػدُ،ُتػػكفي) ق(ُانظػػر:ُتػػاريخَُُُٖعمػـُالنحػػك.ُكلػػدُفػػيُإحػػدلُقػػرلُشػػيراز،ُكقػػدـُالبصػرة،ُفمػػـز
كاألعػػبلـُُِِٗ/ِكبغيػةُالكعػاةُُّّٗ/ٖنػػببلءُكسػيرُأعػبلـُالُِّّ/ٓكتػاريخُاإلسػػبلـُُٖٔالعممػاءُالنحػكييفُ

ٓ/ُُٖ.ُ
ُ.ُُّْٕ/ّكمعجـُاألدباءَُُُٖنزىةُاأللباءُ(ٕ)
ُ.ُِِٗ/ِكبغيةُالكعاهُُّْٔ/ّككفياتُاألعيافُّْٔ/ِانظر:ُإنباهُالركاةُ(ُٖ)
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 ُ ُهُ يذُ  مُ ى: 
ُُ ُمف ُاألخفشي ُييعىدُّ ُأئمة ُالبصرةأكبر ُعمماءُُنحاة ُكيصنؼُضمف ،ُ ُسيبكيو ُشيخو بعد

الطبقةُالسادسة،ُكقدُخالؼُسيبكيوُفيُالكثيرُمفُالمسائؿُالنحكيةُكالصرفيةُ،ُكعمىُيدهُظيرتُ
ُعنو،ُكرككا،ُُمنوُفسمعكاُ،ُالمغكييفُمفُكثيرُاألخفشُيدُعمىُتتممذ،ُُكُ(ُ)الخبلفاتُبيفُالنحاة

مفُُكُ،ُالعمـُ(ِ)أساطيفُمفُفأصبحُ،ُالمغةُطبلبُبيفُصيتوُعبلُكُ،ُفاؽاآلُفيُشيرتوُفطارت
ُ،ُكأخذكاُالعمـُعنوُ:ُيديوُعمىُذممُىتىُتىُُفمُىُأبرز

 .ُ(ّ)كسىائيالُحسفالُأىبيك .ُ
 .ُ(ْ)الجرميُإسحاؽُبفُصالحُ،عمرُأبك .ِ
 .ُ(ٓ)السجستانيمحمدُسيؿُبفُُ،أبكُحاتـُ .ّ
 .ُ(ٔ)بكرُبفُمحمدُالمازني،ُأبكُعثماف .ْ
 .ُ(ٕ)يالرياشأبكُالفضؿُ .ٓ
 .(ٖ)الناشئ .ٔ
 .ُ(ٗ)أبكُعبدُالرحمفُالنيسابكرم .ٕ

                                                           

ُ.ُٓٗكالمدارسُالنحكيةُُٖٓطبقاتُالنحكييفُُ(ُ)
ُ.ُٖ/ُيطُأساطيف:ُالثّْقىاتُالمبرزكفًُفيُالعمـُكاألدب.ُالكس(ِ)
عميُبفُحمزةُبفُعبدُاُاألسدمُبالكالء،ُالككفيُ،ُأبػكُالحسػفُ،ُإمػاـُفػيُالمغػةُ،ُكالنحػكُكالقػراءةُمػفُُىكُ(ّ)

أىػػؿُالككفػػة.ُكلػػدُفػػيُإحػػدلُقراىػػا.ُكتعمػػـُبيػػا.ُكقػػرأُالنحػػكُبعػػدُالكبػػرُ،ُكتنقػػؿُفػػيُالباديػػةُ،ُكسػػكفُبغػػدادُ،ُ
ق(ُ.ُأخبػػػػارُُٖٗالعباسػػػػيُكابنػػػوُاألمػػػيفُ،ُتػػػكفي)كتػػػكفيُبػػػالرٌمُ،ُعػػػفُسػػػبعيفُعامػػػػان.ُكىػػػكُمػػػؤدبُالرشػػػيدُ

ُ.ُِّٖ/ْكاألعبلـُُُِٔ/ِكبغيةُالكعاةَُُُٖكنزىةُاأللباءُُُْالنحكييفُالبصرييفُ
صػػالحُبػػفُإسػػحاؽُالجرمػػيُبػػالكالءُ،ُأبػػكُعمػػرُ،ُفقيػوُ،ُعػػالـُبػػالنحكُكالمغػػةُ،ُمػػفُأىػػؿُالبصػػرةُ،ُسػػكفُُىػك(ُْ)

نبػػاهُالػػركاةُُٖٔكتػػاريخُالعممػػاءُالنحػػكييفُُٔٓ-َْييفُق(ُ.ُأخبػػارُالنحػػكييفُالبصػػُرِِٓبغػػدادُ،ُكتػػكفيُ) كا 
ُ.ُُٖٗ/ّكاألعبلـَُٖ/ِ-ُْ/ُ

ىكُسيؿُبفُمحمدُبفُعثمافُالجشميُالسجستانيُ،ُمفُكبارُالعمماءُبالمغةُكالشعر.ُمفُأىؿُالبصرةُكػافُ(ُٓ)
ُالقػػراءةُعميػػوُ،ُكتػػكفي) سػػبلـُكتػػاريخُاإلَُُْٔ-ُّٕٓ/ّق(ُ.ُانظػػر:ُمعجػػـُاألدبػػاءِْٖكػػافُالمبػػٌردُيػػبلـز

ُ.ُُّْ/ّكاألعبلـَُُّْ/ِكفياتُاألعيافَُُٗٓ/ُبغيةُالكعاةُُِِّ/ٓ
ُالنحػكمُ،ُأديػبُ،ُلغػكمُ،ُعركضػيُ،ُُ(ٔ) ىكُبٍكرُبفُمحمدُبفُعدٌمُبفُحبيبُ،ُأبكُعثمافُالمازنيُاٍلبىٍصػًرمُّ

كتػػػػاريخُالعممػػػػاءَُُْق(ُ.ُأخبػػػػارُالنحػػػػكييفُالبصػػػػرييفُِْٗ،ُركلُعػػػػفُأبػػػػيُعبيػػػػدةُكاألصػػػػمعي،ُكتػػػػكفيُ)
نباهُالركاةُُٖٔيفُالنحكي ُ.ُُُّْٔ/ُكبغيةُالكعاةَُُُّٗ/ٓكتاريخُاالسبلـُُُِٖ-ُْ/ُكا 

العبػػاسُبػػفُالفػػرجُبػػفُعمػػيُبػػفُعبػػدُاُالرياشػػيُالبصػػرمُ،ُمػػفُالمػػكاليُ،ُأبػػكُالفضػػؿُ،ُلغػػكٌمُراكيػػةُ،ُُىػػك(ُٕ)
كتػابُاإلبػؿُ،ُعارؼُبأياـُالعربُ،ُمفُأىؿُالبصرةُ،ُقتؿُفيياُأياـُفتنةُصاحبُالزنجُ،ُلوُكتابُالخيػؿُ،ُُك

ُ.ُُُِْٔ/ّكاألعبلـَُُُّْ/ٖكسيرُأعبلـُالنببلءُُْٕٔ/ِمعجـُاألدباءُُق(ُ.ِٕٓتكفي)
ىكُعبدُاُبفُمحمدُالناشئُاألنبارمُ،ُأبكُالعباسُ،ُشاعرُمجيدُ،ُيعدُفيُطبقةُابفُالركمػيُكالبحتػرمُ،ُ(ُٖ)

(ُ.ُبغيػػةُالكعػػاةُقِّٗتػػكفي)،ُأصػػموُمػػفُاألنبػػار،ُأقػػاـُببغػػدادُمػػدةُطكيمػػةُ،ُكخػػرجُإلػػىُمصػػر،ُفسػػكنياُ،ُُك
ُ.ُُُٖ/ْكاألعبلـُُٕ/ُٔكالكافيُبالكفياتُُُِٗ/ُكطبقاتُالمفسريفُلمداككدمَُٗٓ/ُ

اًرفنػػػاُ(ٗ) ًبعمػػػـُاأٍلىدىب،ُبىصػػػيرناُُىػػػكُعبػػػدُاُبػػػفُمحمػػػدُبػػػفُىػػػانئُالنيسػػػابكرمُ،ُتمميػػػذُاألخفػػػشُاألكسػػػطُ،ُكػػػافُعى
ًُثقىةُ،ُُ،بالنحك كىافى قدـُبىٍغدىاد.ُفىحدثُبيىا،ُكى ُ.ُٔ/ِكبغيةُالكعاةُُٕٖٓ/ٓإلسبلـُق(ُ.ُتاريخُأِّكتكفي)ُكى

ُ
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  ُن ُداُأ ُدُ ُوُ ىُ  قُ ع ًُ ًُ مُ مُ وعُ ُه ُرُ صُاعُ ُا ُُ:ُانوُ مُ زُ ُا
ككافُ،(1)،ُفصحبُالخميؿُارتبطُاألخفشُبعبلقاتُكطيدةُبأبناءُزمانوُمفُالمغكييفُكغيرىـ

لقيوُُماُيكلق،ُُ(3)والنحك،ُككافُأكبرُسٌنانُمفُسيبكيعنوُأخذُ،ُف(2)كأحذقيـُأبرعُأصحابُسيبكيو
لؾُأفُكتابُسيبكيوُالُنعمـُكذ،ُكالطريؽُإلىُكتابُسيبكيوُاألخفشُ،ُلقيوُسيبكيوُمفُالعمماءُ

ُماتُسيبكيوُقُي،ُكالُقرأهُعميوُسيبكيوُ،ُقرأهُعمىُسيبكيوُُداُنأح الكتابُعمىُأبيُُئُىرًُكلكنوُلما
ُ.ُ(4)الحسفُاألخفش

،ُفقاؿُلوُاألخفش:ُإنماُناظرتؾُُفُبرعجاءهُاألخفشُيكمانُيناظرهُبعدُأكييركلُأفُسيبكيوُ
ُمنؾ ُفقُألستفيد ُأترانيُأشؾُفيُذلؾ، ُإلىُبغدادُذىبُكُ؟اؿُلوُسيبكيو: ُكناظرُبياُُسيبكيو ،

ُ.ُُ(5)كأصحابو،ُكالمناظرةُمشيكرة،ُالكسائيُ
كبيفُالكسائيُلممناظرةُُىُبغدادُعمىُالبرمكي،ُفجمعُبينوُ"ذىبُسيبكيوُإلُ:(6)كقاؿُالذىبي

كىذهُالعبارةُغيرُصحيحةُ؛ُألفُبعدُالمناظراتُُشُسعيدُبفُمسعدة"ُ.لممناظرةُبحضكرُاألخف
ُُبماُُذىبُسيبكيوُإلىُاألىكازُ،ُكعندُمركرهُبجانبُالبصرةُ،ُاستدعىُتمميذهُاألخفش فأخبره

كيتباىىُبعمموُكىذاُماُأكدهُالرياشيُ،ُكمفُالبلفتُلمنظرُأفُاألخفشُيتفاخرُبنفسوُ،ُُجرلُمعو
ٍيوٍُكؿُيسىًمٍعتيويُيىقُي:ُ"بقكلو ًُسٍيبىكى اًلسي ُأيجى ًُمنّْيُُ،ُ:ُكيٍنتي ـى ُأىٍعمى كىافى ُأعمـُمنو،ُكى ُاليىٍكـى .ُكنقؿُُ(7)"كىأىنىا

كىكُيرلُأنيُأعمـُ،ُُإالُكعرضوُعميٌُُماُكضعُسيبكيوُفيُكتابوُشيئاُنياقكتُعفُاألخفشُقكلو:ُ"
ُأعمـُبوُمنوُككافُأعمـُبوُمني،ُمنوُ ُُ.ُُ(8)"،ُكأناُاليـك

كلوُكتبُكثيرةُ،ُ:ُكافُأكسعُالناسُعممانُُكيقكؿ،ُُاسُثعمبُيفضؿُاألخفشككافُأبكُالعب
ُأكسعُالنَّاسًُركىايىة"ُ،ُكقاؿُأيضان:ُ(9)فيُالنحكُكالعركضُكالقكافي ،ُكىأكؿُمفُأٍممىُغىًريبُُىيكى

ُقبموُتيفسرُالقصيدةُبعدُفراغيا كىافى ُ.ُ(10)"كؿُبىيتُتىٍحتىوي،ُكى
كتابُسيبكيوُُأباُحاتـُيقكؿ:ُقرأتُيُسمعتُي:ُُيُقكلوكركلُالمبردُعفُأبيُحاتـُالسجستان

كىذاُيدؿُعمىُمكانةُاألخفشُالعمميةُ.ُُ(11)مرتيفُ-سعيدُبفُمسعدةُُ-ُاألكسطعمىُاألخفشُ
ُاألخفشُكتابُسيبكيوُعمىُالكسائيُفبيفُعمماءُعصرهُ.ُ مىمةُركلُثعمبكقرأ ،ُعفُُ،ُعفُسى

                                                           

ُ.ُٖٔتاريخُالعمماءُالنحكييفُُ(ُ)
ُ.ُُْٓكالبمغةُُِّٗ/ِكسيرُأعبلـُالنببلءُُّٖ/ِككفياتُاألعيافَُُُٖ-َُٕنزىةُاأللباءُُ(ِ)
ُ.ُُّٖ/ِككفياتُاألعيافَُُُٖكنزىةُاأللباءُُٖٔتاريخُالعمماءُالنحكييفُ(ّ)
ُ.ُٖٔ-ٖٓكتاريخُالعمماءُالنحكييفُُُْ-َْييفُأخبارُالنحُكُ(ْ)
ُ.ُٕٓنزىةُاأللباءُ(ُٓ)
ُ.ُّٔٔ/ْتاريخُاإلسبلـُُ(ٔ)
ُ.َُّْ/ٖسيرُاعبلـُالنببلءُ(ُٕ)
ُ.ُُّٖ-َّٖ/ِككفياتُاألعيافُُُّٕٔ-ُّْٕ/ّانظرُ:ُمعجـُاألدباءُ(ُٖ)
نباهُالركاةُُُْأخبارُالنحكييفُالبصرييفُُ(ٗ) َُْ/ِكا 
نباهُالركاةُُٕٖ-ٖٔييفُتاريخُالعمماءُالنحُكُ(َُ) ُ.ُّٗ/ِكا 
ُ.ُْٔ/ُمعجـُحفاظُالقرآفُعبرُالتاريخُُ(ُُ)
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ٍيوُففعمتُ،ُفسألنيُالبصرةُاألخفشُقاؿ:ُجاءناُالًكسائٌيُإلى ،ُفكٌجوُإلٌيُُأفُأقرأُعميوُكتابًُسيبىكى
مىمىةي:ُككافُاألخفشُييعمّْـُكلدُالًكسائيٌُُكُان،خمسيفُديناُر قاؿُسى

(1)ُ.ُ
كصحتو،ُ،ُأباُالحسفُاألخفشُلماُرألُأفُكتابُسيبكيوُالُنظيرُلوُفيُحسنوُُكيقاؿ:ُإفٌُ

كأباُ،ُأباُعمرُالجرميُُؿ:ُإفٌُ،ُفيقاُكفركعوُاستحسنوُكؿُاالستحساف،ُوُجامعُألصكؿُالنحكُكأنٌُ
ُالكتابُلنفسو،ُُتكىماُأفٌُُ-ككاناُرفيقيفُُ-عثمافُالمازنيُ أباُالحسفُاألخفشُقدُىـُأفُيٌدعيى

كمنعُاألخفشُمفُادعائو؟ُفقاؿُلو:ُنقرؤهُ،ُفقاؿُأحدىماُلآلخر:ُكيؼُالسبيؿُإلىُإظيارُالكتابُ
ُُعميو ُأظيرناه ُعميو ُقرأناه ُفإذا ،ُ ُأنٌُ، ُلسيبكيكأشعنا ُأفُيدعيوو ُفبلُيمكنو ُعمرُُو ُأبك ُككاف .

أباُُالمازنيُعثمافُككأبُ،ُفأرغبُأبكُعمرُالجرميُكأبكُعثمافُالمازنيُمعسراُن،ُالجرميُمكسرانُ
،ُكشرعاُفيُُ،ُفأجابُإلىُذلؾُالكتابُماوُيقرئيلوُشيئانُمفُالماؿُعمىُأنٌُُالحسفُاألخفش،ُكبذال

فبلُيمكفُلؤلخفشُبعدُ،ُُكأشاعاُذلؾ،ُوُلسيبكيوُ،ُكأظيراُأنٌُُ،ُكأخذاُالكتابُعنوُالقراءةُعميو
إالُبطريؽُُ،ُكلـُيسندُكتابُسيبكيوُُوُلسيبكيو،ُفكاناُالسببُفيُإظيارُأنٌُادعاءُالكتابُلوُُذلؾ

ُُ.ُُ(2)،ُفإفُكؿُالطرؽُتستندُإليوُاألخفش
،ُككافُاألخفشُيستحسفُكتابُسيبكيوُكؿُاالستحسافُ"ُ:ُ(3)أيضاُنكقاؿُياقكتُالحمكمُ

ُأفُيٌدعيُالكتابُلنفسوُفتشاكراُفيُمنعُاألخفشُمفُ،ُـُالجرمٌيُفتكى كالمازنيُأفُاألخفشُقدُىـٌ
،ُُوُلسيبكيوُفبلُيمكفُأفُيدعيوكأشعناُأنٌُ،ُ،ُفإذاُقرأناهُعميوُأظيرناهُُنقرأهُعميوُ،ُفقاال:ُادعائو

،ُكأخذاُُلقراءةمفُالماؿُعمىُأفُيقرآهُعميوُفأجاب،ُكشرعاُفيُاُكبذالُلوُشيئاُن،ُفأرغباُاألخفشُ
ُ.ُُ"كأظيراهُلمناس،ُالكتابُعنوُ
ُنفسوُاألخفشُقاؿ ُيركمُعف ُُفيما :"ُ ُالكسائي ُسيبكيو ُناظر ُكلما ُإلٌيُ، ُكٌجو كرجع

ُفعرفنيُ ُالكسائيُفصميتُخمفوُُككٌدعني،ُكمضىُإلىُاألىكازُ، ُفرأيتُمسجد ُفكردتُبغداد ،
،ُسٌممتُعميوُُكاألحمرُكابفُسعداف،ُُكبيفُيديوُالفٌراء،ُكقعدُ،ُ،ُفمٌماُانفتؿُمفُصبلتوُُالغداة

ُمسألة ُعفُمائة ُفيُجميعياُكسألتو ُفأجابُبجكاباتُخٌطأتو ُالكثكبُعمٌي،ُُ، ُأصحابو ُفأراد ،
ُكنتُفيو،ُفمنعيـُمنيُ ُرأيتيـُعميوُمٌما ُبا،ُُكلـُيقطعنيُما ُفرغتُقاؿُلي: ُأنتُأبكُكلما

ُ،ُكأجمسنيُإلىُجنبو،ُثـُقاؿُلي:ُ،ُفقاـُإلٌيُكعانقنيُ:ُنعـُفقمتُ؟ُالحسفُسعيدُبفُمسعدة
ُ.ُ،ُكيتخٌرجكاُعميؾ،ُكتككفُمعيُغيرُمفارؽُلي،ُفأجبتوُإلىُذلؾُأكالدمُأحٌبُأفُيتأٌدبكاُبؾ

                                                           

كتػػاريخَُُٗ-َُٕكنزىػػةُاأللبػػاءُُُْ-َْكأخبػػارُالنحػػكييفُالبصػػرييفَُُُٗ-ٖٓتػػاريخُالعممػػاءُالنحػػكييفُُ(ُ)
ُ.ُُِّّ/ٓاإلسبلـُ

ُ.َُٗ-َُٕنزىةُاأللباءُُ(ِ)
ُ.ُُّٕٔ-ُّْٕ/ّ(ُمعجـُاألدباءُّ)
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ُ،ُفألفتُكتاباُنُ،ُسألنيُأفُأؤلؼُلوُكتاباُفيُمعانيُالقرآفُفمماُاٌتصمتُاألٌياـُباالجتماع
،ُُعمييماُكعمؿُالفراءُفيُذلؾُكتاباُن،ُُنيفيُالمعاُ،ُكعمؿُعميوُكتاباُنُفجعموُإمامو،ُفيُالمعانيُ

ُُ.ُ(1)،ُككىبُلوُسبعيفُديناراُنُكقرأُعميوُالكسائيُكتابُسيبكيوُسراُن
ُكلدُاٍلكسىائيُ ـى ُمعمّْ ذكرُأىبيكُبكرُالزبيًدٌمُالنٍَّحًكٌمُأٌفُاأٍلىٍخفىشُكىافى ذىًلؾُى،ُكى ُُكى أٌنوُلٌماُجرلُبىٍيفى

ُُاٍلكسىائي ُالمناظرة ُمف ُجرل ُمىا ُكسيبكيو ُبىٍغدىاد ُعىف ٍيوو ًُسيبىكى ُرىحؿ ُالبرامكة ٍضرىة ًُبحى دخؿُ، كى
ُاأٍلىٍخفىشُُ(2)األىكاز برهُمىعىُالبغدادٌييفُ،ُفمٌماُدخؿُشاطئُاٍلبىٍصرىةُكٌجوُإلٌيُفىًجٍئتوُ:ُقىاؿى فعٌرفنيُخى

ُككٌدعنيُ ُكىمضىًُإلىىُاألىكازُ، ُفأصمحتُحاليُ، ُفتزٌكدتي مىستُي، ُُكىجى تَّىُكردتي ًفيُسيميرٌيةُحى
مفوُاٍلغىدىاةُ ُخى تو،ُبىٍغدىادُفىرىأىٍيتُمىٍسًجدُاٍلكسىائيُفصٌميتي ُمفُصبلى ُاٍنفىتىؿى قعدًُفيُمحرابوُ،ُفمٌما ُ،ُكى
مىٍيوًُ ُعى بىيفُيىدىٍيًوُالفٌراءيُكاألحمرُكىاٍبفُسىٍعدىافُسٌممتي ٍسأىلىةُ،ُكى سىأىلتوُعىفُمائىةُمى ابُبجكاباتُُ،ُُكى فىأجى

ًميعيىاُ ُفىأىرُى،ُخٌطأتيويًُفيُجى ثيكبُعميَّ ُأصحابيويُاٍلكي ُعٌنيُ،ُادى ـٍ مىٍيًوُ،ُفىمىنعيي ُيقطٍعنيُمىاُرأيتييـُعى ـٍ لى كى
ًُفيوًُ ُكنتي ُمفُاٍلمسىاًئؿ،ُُعىمَّا ُفرٍغتي ُليُاٍلكسىائيُُ،ُفمٌما ُقىاؿى بيكُاٍلحسفُسعيدُبفًُبالمَّوُأىٍنتُأُى:

ُإلٌيُكعانقنيُ:ُقمتُيُ،مٍسعدىةُ ـى اًنبُ،ُنعـُفىقىا ُليُ،ُوُكأجمسنيًُإلىىُجى ُقىاؿى دُأحٌبُأىفُيتأٌدبكاُ:ُثيَـّ أىٍكالى
ُ.ُبؾُكيخرجكا

،ُيطمبُمفُرككبةُغيبلفُبفُالمعذؿُإلىُكتب،ُفُذؿُبفُغيبلفُعكقدُأىٌدبُاألخفشُابفُالم
ُ:ُفقاؿُاألخفش
ػػػػػػػػػػػحُ ُإ ل ػػػػػػػػػػػ ُوبُ ك ػػػػػػػػػػػالرُُّتُ داُرُ اُ  ُةُ اج 
 

ػػػػفُ   ػػػػُمػػػػةُ اعُ فُ دُ ُيل ػػػػُرُام  ُ(3)د د داػػػػتُ ُفم 
ُ:يبلفُالمعذؿُبفُغًُإلىٍيوًُُتبفىك 

ػػػػػ يا رُ ُاخػػػػػيُي ػػػػػاُينناذُ د ر  ُف ك ػػػػػفُاُغػػػػػام 
 

ػػػػػػذ راتُ ُمػػػػػػفُف ػػػػػػاع  ُمُ ػػػػػػي دض  ُ(4)ع 
مَّدُبفُىىاًنئُالنٍَّيسىابيكًرمعبدُالرحمفُُييحكىُأفُأباُك  أٍنفؽُعمىُاأٍلىٍخفىشُُعبدُاُبفُميحى

ُ.ُُ(5)سعيدُبفُمٍسعدىةُاٍثنىيُعشرُألؼُدينارُو
ُ ُيد ُعمى ُاألخفشُالقرآف ُشُيكقرأ ٍُبفي ُاٍلبىٍصًرمًُُّشيىابي اًشًعيُّ ُاٍلميجى ٍرنيفىةى

ُُك(6) ُاألخفشُ، كاف
ُ.ُُُ(7)العبثُفيينشدُأىاجيوُعمىُرسـُاألخفشُُ،ُككافُابفُالسراجُابفُالسراجُيغتاب

                                                           

ُ.ُُُُّٗ-ُُٗ/ُكطبقاتُالمفسريفُلمداككدمُُُْٓكالبمغةُُّٕٓ-ُّْٕ/ّ(ُمعجـُاألدباءُُ)
ُ.ُُُٔ/ُٓكالكافيُبالكفياتَُُٗ-ٖٓ(ُتاريخُالعمماءُالنحكييفُِ)
ُ.ُُِٔ/ُٓ(ُالبيتُمفُالمتقاربُلؤلخفشُفيُالكافيُبالكفياتُّ)
ُُِٔ/ُٓالبيتُمفُالمتقاربُلممعذؿُبفُغيبلفُ.ُالكافيُبالكفياتُ(ُْ)
ُ.ُِْٖ/ُٕكالكافيُبالكفياتُُُِٕ/ُِ(ُإنباهُالركاةٓ)
ُ.ِٓٔ/ْ(ُتاريخُاإلسبلـُٔ)
ُ.ُُْٗ/ّ(ُإنباهُالركاةُٕ)
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ُمفُأمثاؿُالمعذؿُبفُغيبلفُالعبدمُك ُبنيُُأقاـُاألخفشُعبلقاتُمعُأدباءُعصره أحد
قيؿ:ُ،ُُك(1)رتُبينيماُمكاتباتُباألشعاركج،ُُأكالدُالمعذؿُيؤدب،ُفكافُاألخفشُُقيسُبفُثعمبة

ُالمع :ُيستجفيُابنوُعبدُُؿذفكتبُاألخفشُإلىُالمعُ،بلفُالعبدمؿُبفُغيذأٌدبُاألخفشُأكالد
ُا:

م ػػػػػ ُا ػػػػػروُادػػػػػاُا دا ما م يػػػػػؼُ ُع  ُُُالان ػػػػػد ُح 
 

ُُُُجػػػػػػػػػاف يُل ػػػػػػػػػيُاُاُ ُعدػػػػػػػػػدُ ُد ػػػػػػػػػأ فُّ 
ُـ ُق ػػػػػػػػدُا  ػػػػػػػػ ك  ُف مػػػػػػػػاُطػػػػػػػػرّاُاآلدابُ ُا حا

ُ
ي ػػػػػػػػؿُ   ػػػػػػػػيائاُمُي جا ػػػػػػػػرُ ُش  يا ُا لاطػػػػػػػػاف يُغ 

ُ ُـا ػػػػػفُاُىنػػػػػدُاُل ػػػػػ ُق طاػػػػػرةُل ػػػػػيُاُك فايػػػػػوُم 
ُ

ػػػػػػػػػاؼُ   ُذاُمنػػػػػػػػػوُد  ناص  ل ػػػػػػػػػياس  ُ(2)و 
ُ ُؿ:ذفكتبُإليوُالمع

ػػػػػػػؼُاُإ فُا ُُُي  اى ػػػػػػػد ضُاوُاُعدػػػػػػػدُ ُي ج 
ُ

فػػػػػػػػػؾُ   ُُُُُ(3)و ا لاطػػػػػػػػػاف يُإ ناصػػػػػػػػػاف يُي كا
ُ ُ:األخفشُفأجابو

ػػػػػػا ػػػػػػدُ ُم  ػػػػػػاف ؾُ ُد  ا ايػػػػػػةُل ػػػػػػيُاُإ ناص  ُُُغ 
ُ

ػػػػػػ  ُك  ُل ػػػػػػي  ُإناصػػػػػػاف ؾ  د  ػػػػػػض  ُ(4)اؼُ و 
ُ ُزمانوُُ ُأبناء ُمع ُالمباشرة ُبعبلقتو ُاألخفش ُيكتًؼ ُكلـ ُاطٌُ، ُالعممي،ُُمعُىإنما ُإنتاجيـ عمى

ُ ُأكده ُما ُكىذا ُكأفاد، ُفاستفاد ُحاتـ ُبقكلوُ،السجستانيأبك ُفيُ": ُاألخفشُكتابُأبيُعبيدة أخذ
سُالكتابُلمفُ،ُكليُ،ُكقاؿ:ُالكتابُلمفُأصمحوُ،ُكجعموُلنفسوُكزادُشيئاُى،ُُفأسقطُشيئاُى،ُالقرآفُ
ُ.ُُ(5)"أفسده

أبكُالعباسُبفُكاٌلدُتبعُ،ُفيذاُُكقدُتعدتُعبلقتوُأبناءُزمانوُحتىُأصبحُلوُمذىبُكسنة
ؾُإذاُسئؿُ؛ُيفعؿُذلُفإٌنوُكافُيبنىُعفُاألمثمةُماُالُمثاؿُلوُ؛ُبفُمسعدةُسٌنةُاألخفشُسعيد

ُُ.ُُ(6)كٌييفرغبُعنياُجماعةُالنحُيذلؾُمفُاألقكاؿُالتُيأفُيبنىُعميو.ُكقكلوُف
ُسبؽُأفٌُ ُالثقافيُُكيتضحُمما ُبمحيطو ُكثيقة ُاألخفشُكافُلوُعبلقة كالعمميُكالمغكم،ُ،

ُتُك ُكىك ُالمغكمكيؼُال؟ ُالفكر ُجيابذة ُيد ُعمى ُالعصرُُتممذ ُذلؾ ُفي ُالقدـُ، ُكانتُليـ كمف
ُييشارُإليوُبالبنافُ ُالعربية،ُحتىُأصبحُعممان ُالراسخةُفيُعمـ ُفبمغُُكصاحبُسنةُكمذىب، ،

ُ.ُُعظيمانُفيُعمكـُالمغةُكآدابياُ(7)خفشُشأكاُناأل

                                                           

ُ.َُُّٓ/ُُِكمعجـُالمؤلفيفُِٕٔ/ُٕكاألعبلـُُّٖٖ(ُمعجـُالشعراءُُ)
نباهُالركاةُُُّٕٔ-ُّْٕ/ّ(ُاألبياتُمفُالسريعُُلؤلخفشُُفيُمعجـُاألدباءُِ) ُ.ُُْ/ِكا 
نباهُالركاةُُُّٕٔ/ّذؿُفيُمعجـُاألدباءُ(ُالبيتُمفُالبحرُالسريعُُلممعّ) ُ.ُُْ/ِكا 
نباهُالركاةُُُّٕٔ/ّ(ُالبيتُمفُالسريعُلؤلخفشُفيُمعجـُاألدباءُْ) ُ.ُُْ/ِكا 
ُ.ُُّٕٔ/ّ(ُمعجـُاألدباءُٓ)
ُ.ُٕٔ/ٖكالكافيُبالكفياتُُُُّٔ/ُ(ُانظر:ُإنباهُالركاةُٔ)
:ُاٍلغىايىةيُكىاأٍلىمىدي.انظر:ُالمصباحُالمنيرُ(ٕ) ُ.ِّٖ/ُُالشٍَّأكي
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  ُُضُّوُ حُاالنُ ُوُ دُ ىُ ذُام:ُ
ُالعربيُاألخفشيُُعدُُّيُي ُالنحك ُعمـ ُفي ُقرائحيـ ُجادت ُالذيف ُالمتقدميف ُالنحاة ُفكافُُمف ،

،ُفاألخفشُالُيأخذُشيئانُإالُبعدُأفُيمحصوُُكتبلميذ،ُككافُلوُأتباعُ،ُصاحبُرأمُكمذىبُ
وُمحمدُ،ُكتبعُكخالفوُفيُكثيرُمفُالمسائؿ،ُكركلُعنوُكتابوُ،ُسيبكيوُُ،ُفمـزُكيعمؿُفكرهُفيو

ُُق(ِِٓ)تعمركُالجرميُكبكأ،ُيُكثيرُمفُاآلراءُفُق(َِٔ)تبفُالمستنيرُقطربا الذمُلـز
خالؼُفيياُالتيُالصرفيةُُكُالنحكيةُ،ُككانتُلوُبعضُاآلراءُكأخذُعنوُكؿُماُعندهُ،ُاألخفش
ُ.ُُسيبكيو

ُاأل ُأف ُمف ُأنٌُُخفشُكافُصاحبُمذىبُفيُالمُّغةكبالرُّغـً ُإال ُإلىُمذىبُ، ُيميؿ ُكاف و
،ُفاألخفشُبصرمُالمذىبُفنقؿُ(1)،ُكأحدُأكابرُأئمتيـُالبصرةُكًُحٍُنىُُرًُيًُشُىمفُمُيُ،ُفيعدُُُّالبصرييف

ُالدينكرمُ ُبفُجعفر ُمذىبُالبصرييفُأحمد ُعنو ُأُى، ُُؼٌُلُىكذلؾُعندما فيُالنحك،ُُالميذبكتابو
،ُكلـُيعتٌؿُلكٌؿُُكٌؿُمسألةُإلىُصاحبياُكعزاُن،ُكالككفييفُ،ُلبصرييفُككتبُفيُصدرهُاختبلؼُا

كنقؿُمذىبُالبصرييف،ُ،ُ،ُفمماُأمعفُفيُالكتابُترؾُاالختبلؼُُكالُاحتٌجُلمقالتو،ُكاحدُمنيـُ
ُ.ُُ(2)خفشُسعيدُبفُمسعدةكعٌكؿُفيُذلؾُعمىُكتابُاأل

 ُ ُهُ ارُ  ُ شُاا:ُ
ُتؼُقميمة،ُكمنوُ:نإالُوُ،ُلـُيصؿُإليناُمنُشعراُننظـُُلكنو،ُُكُمكثراُنُشاعراُنُخفشاألُلـُيكف

ػػػػر ؾُ  ػػػػاُل   ما ػػػػفُ ُم  ػػػػفُالم حا ػػػػيم ى يُم  ُش 
 

ػػػػػػػػػػفُان ػػػػػػػػػػاُو لُ   ط ػػػػػػػػػػأُمُم  ػػػػػػػػػػفُ ُخ  ُالاح 
ُـ ُع ر فاػػػػػػػػػتُ ُقػػػػػػػػػدُولك ن نػػػػػػػػػي  ُاألنػػػػػػػػػا

ُ
ػػػػػػػبُ   ػػػػػػػاُكػػػػػػػ ُا خاط  ػػػػػػػفُ ُد م  ُ(3)ي حا  

ُ ستجفيُيُ،قيؿ:ُأٌدبُاألخفشُأكالدُالمعدؿُبفُغيبلفُالعبدمُفكتبُاألخفشُإلىُالمعدؿُك
ُابنوُعبدُا:

ُالان ػػػػػد  م يػػػػػؼ  ػػػػػروُح  ما م ػػػػػ اُادػػػػػاُع  ُا دا
ُُُ
 

ُجػػػػػػػػاف يُُ  ُُد ػػػػػػػػأ ّفُعدػػػػػػػػد ُا ُل ػػػػػػػػيا
ُـ ُق ػػػػػػػػػدُا  ػػػػػػػػػ ك  ُف مػػػػػػػػػاُطػػػػػػػػػرّاُاآلدابُ ُا حا

 
ُ

ي ػػػػػػػؿُ   ػػػػػػػيائاُمُي جا ػػػػػػػرُ ُش  يا ُا لاطػػػػػػػاف يُغ 
ُ
ُُُُ

ُـا ػػػػػفُاُىنػػػػػدُاُل ػػػػػ ُق طاػػػػػرةُل ػػػػػيُاُك فايػػػػػوُم 
ُُ 

ػػػػػػػػاؼُ   ُذاُمنػػػػػػػػوُد  ناص  ل ػػػػػػػػياس  ُ(4)و 

ُ

ُُُ
ُ

                                                           

كالكافيُبالكفياتَُُّٖ/ِككفياتُاألعيافَُُُٕكنزىةُاأللباءَُُْكأخبارُالنحكييفُالبصرييفُُٕٓ(ُالفيرستُُ)
ُٓ/ُُٔ.ُ

ُ.ُٕٕ/ٔكالكافيُبالكفياتُُٗٔ/ُنباهُالركاةُإ(ُِ)
فػيُُ،ُلمحسػفُبػفُإسػحاؽُبػفُأبػىُعٌبػادُاليمنػىٌَُُٗ(ُالبيتافُمفُالمتقاربُلؤلخفشُفيُتاريخُالعمماءُالنحػكييفّ)

ُ.ََُٓ/ُكبغيةُالكعاةُُُْٖ/ِمعجـُاألدباءُ
ُ.ُُّٕٔ/ّ(ُمعجـُاألدباءُْ)
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  ُُُوُ اىُ فُ ل ُؤُ م:ُ
كالتفسيرُ،ُكقاؿُكماؿُُكالعركضُكالمغةترؾُاألخفشُمجمكعةُكبيرةُمفُالكتبُفيُالنحكُُ

ُ"ُ(ُ)الديفُاألنبارم ُمنياُففُكؿُفيُكلوُ؛ُكالقكافيُكالعركضُ،النحكُفيُكثيرةُكتباُنُكصنؼ:
كلكفُأغمبُكتبُاألخفشُلـُتصؿُلناُسكلُُ".العربيةُعمماءُعندمذككرةُُأقكاؿُكُ،ُمشيكرةُمذاىب
ُ:ُ(ِ)كمفُكتبُاألخفشمعانيُالقرآفُ،ُككتابُالقكافيُ،ُكتابُ

،ُككتابُاألكسطُفيُالنحك،ُككتابُشرحُُ،ُككتابُاالشتقاؽُ،ُككتابُاألصكاتُكتابُاألربعةُ
ُككتابُُكأسبابياُكعبلجياُكألكانياُالغنـُصفاتككتابُُ،ُأبياتُالمعاني ُككتابُالعركضُ، ،

ُككتُالقكافي ،ُ ُالصغير ُالمسائؿ ُككتاب ،ُ ُالشعر، ُككتابُمعاني ،ُ ُالكبير ُالمسائؿ كتابُُكاب
كتابُكقؼُُك،ُُ(ُ،ُككتابُالمقاييسُفيُالنحكُ،ُكتابُالممكؾانيُالقرآف)ُتفسيرُمعانيُالقرآفمع

ُالتماـُ.
 ُ مُ مُ ال ُ ُاؿُ وُ قُاا ًُ ُ:ُيوُ فُ ُا

،ُالُيصؿُإليياُإالُاألفذاذُالقبلئؿُالذيفُآتاىـُُةمقمكانةُعمميةُساميةُساُخفشاأليحتؿُُ
بأكصاؼُُ،ُكقدُكصفوُأكلكُالفضؿُمفُالعمماءُـكالفي،ُ،ُكغزارةُفيُالذكاءُُُبسطةُفيُالعمـا
ُبعمموُكتبحرهُالكثيرُممفُنقؿُُ،ُكأصحابُالتراجـ،ُ،ُفحظيُبمدحُكثيرُمفُالعمماءُُعدة فىأىقىرَّ
ُ:ُُأذكرُمنياُك،ُُكممفُلـُينقؿُعنو،ُُوعن

يوُ،ُكىكُالطريؽُ،ُكىكُأحذؽُأصحابُسيبُكُلبصرةاُكًُحٍُنىُرًُيًُشُىمُيكىكُمفُ:ُ"ُ(3)قاؿُالسيرافيُ
ُ"ُ.إلىُكتابُسيبكيو

ُُك أحفظُمفُأخذُعفُسيبكيوُككافُأبكُالعباسُثعمبُيقكؿُ:ُاألخفشُكافُأكسعُالناسُعممانُ،
ُ.ُ(4)كلوُكتبُكثيرةُفيُالنحكُ،ُكالعركضُكالقكافي،ُُثـُقطرب،ُُئثـُالناش،ُاألخفشُ

كىافُىُ،ُتىٍحتىوُيُبىيتُكؿُغىًريبُأٍممىُمفُكىأكؿُ،ُكىايىةرًُُالنَّاسُأكسعُىيكُىكقاؿُثعمبُعنوُ:ُ ُقبموُكى
كىاهُيُ،ُأىٍيضاُنُثىٍعمىبُكركلُ،ُفراغياُبعدُالقصيدةُتيفسر اًىد،ُاٍبفُرى نوُيُميجى :ُقىاؿُىُ،ُمسممةُعىفُ،ُعى
دثًني اءىنىا:ُقىاؿُىُ،ُاأٍلىٍخفىشُحى ٍيوُوُكتابُمىٍيوًُعُىُأىقرىأُأىفُفىسىأىلىًنيُ،ُاٍلبىٍصرىةًُإلىىُاٍلكسىائي،ُجى ُفىفعمتُيُ،ًُسيبىكى
و ىكُمفُأكابرُأئمةُالنحكييفُ:ُ"ُ(6)كقاؿُكماؿُالديفُاألنبارمُعنوُ.ُ(5)ًدينىاراُنُخمسيفُإليَُُّفكجَّ

ُسيبكيو،ُعنوُأخذُعمفُأخذُقدُالحسفُأبكُككافالبصرييفُ،ُككافُأعمـُمفُأخذُعفُسيبكيوُ،ُ
                                                           

ُ.َُُُٗنزىةُاأللباءُ(ُُ)
ُُِٔ/ُٓكالػكافيُبالكفيػاتُُُّٖ/ِككفيػاتُاألعيػافُُٕٓكالفيرسػتُُُْانظر:ُأخبػارُالنحػكييفُالبصػرييفُ(ُِ)

ُُٕٗ-ُُٕٔ-ُّْٔ-ُُْٓ-ُّْٖ-ُِّ-ُُّٗ-َُِٕ/ِ-َُِ/ُككشؼُالظنػكفُُْٓ/ُكالبمغةُ
ُ.ُُِّ/ْكمعجـُالمؤلفيفَُُُِ/ّكاألعبلـُ

ُ.ُُْأخبارُالنحكييفُالبصرييفُ(ُّ)
ُ.َُٗٓ/ُكبغيةُالكعاةُُُِّّ/ٓكتاريخُاإلسبلـَُُُٖكنزىةُاأللباءُُُْأخبارُالنحكييفُالبصرييفُ(ُْ)
ُ.ُٖٔتاريخُالعمماءُالنحكييفُ(ُٓ)
ُ.َُُٖ-َُٕنزىةُاأللباءُ(ُٔ)
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ُنعمـُلـُألناُ؛ُسيبكيوُكتابُإلىُالطريؽُكىكُ،ُأيضاُنُسيبكيوُعفُأخذُثـُ،ُمنوُأسفُكافُوفإنٌُ
نماُأحدُ،ُعمىُسيبكيوُقرأهُكماُ،ُسيبكيوُعمىُقرأهُأحداُن ُعمىُالكتابُقرئُُسيبكيوُتكفيُلماُكا 
ُ"ُ.األخفشُالحسفُأبي

ُالمذككر،ُسعيدُعمىُالفراءُدخؿ:ُُقالكاُ،ُسمـُبفُسعيدُآؿُعفُثعمبُالعباسُأبكُكحكىُ
ُيعيشُاألخفشُداـُماُأما:ُالفراءُفقاؿُ،ُالعربيةُأىؿُكسيد،ُُالمغةُأىؿُسيدُجاءكـُقد:ُلناُفقاؿ
ُ.(1)فبل

ُسيبكيوُحتىُبرعُ،ُكقاؿُأيضاُنُسعيدُبفُمسعدةُ،":ُ(2)كقاؿُالذىبيُ "ُ:(3)أحدُاألعبلـُ،ُكلـز
ُ"ُ.مكلىُبنيُمجاشعُ،ُالبصرمٌُُ،ُالنحكُ،ُالبمخيٌُُإماـ

ُإالُصكيمحُالمعانيُفيُكتابوُ،ُقىدىريِّاُنُءسىكٍُُرجؿُاألخفشُكاف":ُُالسجٍستانيٌُُحاتـُأبكُقاؿُكُ
ُالمازنيٌُُعثمافُأبكُكقاؿُ.القدرُفيُأشياءُفيوُأف ُكأحذقيـُبالكبلـُالٌناسُأعمـُاألخفشُكاف:

دىؿ ُُالرياشيُقاؿُكُ.ُ(4)باٍلجى ُاليـكُكأنا،ُُمنيُأعمـُككاف،ُُسيبكيوُأجالسُكنت:ُيقكؿُسمعتو:
ُ.(5)منوُأعمـ

ا(6)﴾يىٍسرًًُُإذىاُكىالمٍَّيؿًُُ﴿:تىعىالىىُقىٍكلوُعىفُىىذىاُألخفشىُاُجُالسمميالمؤرٌُُسىأىؿُىُكُ ُسيقيكطًُفيُالعٌمةُمى
نٌما،ًُُمٍنوُيُاٍليىاءُسيقيكط ـزًُعٍندُتٍسقطُكا  اُأيجيبؾُالُىُفىقىاؿُىُ،ُالجى مىىُتىًبتٍُُلـُمى :ُُقىاؿُىُ،ُدىارمُبىابُعى
مىىُفبتُُّ كؼمُىُىىذىاُأفٌُُاٍعمىـ:ُُفىقىاؿُىُسألتيوُثيَُـّ،ُُدىارهُبىابُعى ُمصركفاُنُكىافُىُككٌمما،ُُكجيتوُعىفٍُصري
ٌظوُتبخسُاٍلعىرىبُفإفٌُُ؛ًُجيىتوُعىف ٍعرىابُمفُحى ُ(7)﴾بىًغٌياُنُأميؾُكىانىتٍُُمىاُك﴿ُ:تىعىالىىُقىٍكلوُنىٍحك،ُُاإٍلً

ُيىسًرمُالُىُالمٍَّيؿ:ُُقىاؿُى؟ُُصرفوُكىٍيؼُىُ:ُقمتُي،ُُفعيؿًُإلىىُفاعمةُمفُمصركفةُألنٌياُاٍليىاءُأسقط
نٌما ُ.ُ(8)ًفيوًُُييسرىلُكا 

،ُاألخفشُسعيدُبفُمسعدةُالمجاشعيُبالكالءُ،ُنحكمٌُ"ُ:ُ(9)كعمرُكحالةُكقاؿُالزركميُ
ُ.ُ"كعالـُبالمغةُكاألدب

ُ
ُ

                                                           

ُ.ُُّٖ/ِكفياتُاألعيافُ(ُُ)
ُ.ُِّّ/ٓاريخُاإلسبلـُت(ُِ)
ُ.ُّّٗ/ٖسيرُأعبلـُالنببلءُ(ُّ)
ُ.ُُُٔ/ُٓكالكافيُبالكفياتُُِّّ/ٓتاريخُاإلسبلـُ(ُْ)
ُ.َُّْ/ٖسيرُأعبلـُالنببلءُ(ُٓ)
ُ.ُُْ/ٖٗسكرةُالفجرُ(ُٔ)
ُ.ُِٖ/ُٗسكرةُمريـُُ(ٕ)
ُ.ُُِٔ/ُٓالكافيُبالكفياتُ(ُٖ)
ُ.ُُِّ/ْكمعجـُالمؤلفيفَُُُِ/ّاألعبلـُ(ُٗ)
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  ُُوُ ىُ يدُ قُ عُ وُ ُوُ دُ ىُ ذُام:ُ
ُالفكريةُُ ُالذيفُكانتُليـُكجيتيـ ُاألخفشُمفُالعمماء ،ُ ُالمذىبية ُكاقتناعاتيـ كالعقائديةُ،

ُلغكمُينـُعفُكجكدُفكرُُتوُالمغكيةحتىُانعكسُذلؾُعمىُشخصي كرأمُلدلُ،ُ،ُفانبرلُبمذىبو
ُالعنكافُمذىبوُالدينيُاألخفش ُييمناُتحتُىذا ،ُكتتممذُُ،ُإفُاألخفشُكافُمعتزلياُنُ،ُكلكفُما

ُأبيُشمر ُُ،عمىُيد ُفكافُغبلمو ُفيُاالعتزاؿ، ُفيُمذىبوُ(1)كعمىُمذىبو ُقدريان ُككافُأيضان ،
ُفقاؿُكعقيدتو ُالسجُ، ُحاتـ ُ(2)ٍستانيٌُأبك ُقىدىريِّا": ُسىٍكء ُاألخفشُرجؿ ُالمعانيُُكاف ُفي ُكتابو ،

ُ.ُُ"صكيمحُإالُأفُفيوُأشياءُفيُالقدر
  ُُوُ اىُ ف ُو:ُ
ُُ ُمسعدة ُبف ُاألخفشُسعيد ُاُُ–قضى ُ،ُُ–رحمو ُالمغة ُعف ُكمنقبان ،ُ ُلمعمـ ُطالبان حياتو

كقدُاختمؼُأصحابُكتبُُ.ر،ُكالنحكُ،ُكالصرؼُُكالتفسيكأسرارىاُ،ُمخمفانُكراءهُكنكزانُفيُالمغة
ُالتراجـُ ُإنٌُ، ُقيؿ: ُفقد :ُ ُإلىُأقساـ ُتاريخُكفاتو ُتُيكالطبقاتُفيُتحديد ُالفُيًَُّفُكًُو راءُ،ُكماتُبعد
فُىجرمُ،ُكبعدُدخكؿُالمأمكفُالعراؽُبثبلثُسنيفُ،ُأمُفيُسنةُعشرُسبعُكمائتيُةالفراءُسن
تُعنوُكىذهُالركايةُأكثرُالركاياُرمُ،سنةُخمسُعشرةُكمائتيفُىجُيًٌُفُكًُوُتُيكقيؿُ:ُإنٌُ،ُُ(3)كمائتيف

،ُُ(5)وُتكفيُسنةُإحدلُكعشريفُكمائتيفُىجرم،ُكقيؿُ:ُإنٌُُ(4)عنوُكفاتوُذكرتُفيُكتبُالتراجـ
ُ.ُ(6):ُإٌنوُتكفيُسنةُإحدلُأكُاثنتيُعشرةُكمائتيف،ُكقيؿ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

ُ.َُٗٓ/ُكبغيةُالكعاةُُُُٔ/ُٓكالكافيُبالكفياتُُُّْٕ/ّألدباءُمعجـُاُ(ُ)
ُ.ُُُٔ/ُٓكالكافيُبالكفياتُُِّّ/ٓتاريخُاإلسبلـُ(ُِ)
ُ.ُُِٔ/ُٓكالكافيُبالكفياتَُُّْ/ٖكسيرُأعبلـُالنببلءُُُْأخبارُالنحكييفُالبصرييفُ(ُّ)
كتػػػػاريخُاإلسػػػػبلـُُُّٖ/ِعيػػػػافُككفيػػػػاتُاألُُّٕٔ/ّكمعجػػػػـُاألدبػػػػاءُٖٖانظػػػػر:ُتػػػػاريخُالعممػػػػاءُالنحػػػػكييفُ(ُْ)

ُ.َُُُ/ّكاألعبلـُُّٕ/ّكُشذراتُالذىبُُٗٓ/ُكبغيةُالكعاةُُِِّ/ٓ
ُ.ُُٗٓ/ُكبغيةُالكعاةُُُِٔ/ُٓكالكافيُبالكفياتُُُّٖ/ِكفياتُاألعيافُُ(ٓ)
ُ.ُُِّّ/ٓ(ُتاريخُاإلسبلـُٔ)
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ُيانُ الثُ ُحثُ دُاالمُ 
 ةُ يُ مُ مُال ُ اُهُ ودُ يُ جُ وُ ُؾُ الُ مُ ُفُ ادُاُاةُ يُ حُ 

 وُ دُ  ُ ن ُوُ ُوُ مُ ا ُا
(1)ُُ:ُ

بفُعبدُاُبفُعبدُمحمدُُاُعبدُأبك جماؿُالديفُ،ُ،ُشيخُالنحاةُالشيخُالعبلمةُاألكحد
ماـُزمانوُفيُالعربيةُ.ُُك،ُماـُالنحكمُ،ُكاألستاذُ،ُاإلُ،ُالشافعيٌُُالجٌيانيٌُ،ُُالطائيٌُُاُبفُمالؾ ُا 
  ُُهُ دُ ل ُوُام:ُ

ُالراحميفُمفُاألندلسُإلىُالمشرؽ،ُ،ُكىكُمفُباألندلسًُُ(2)فيُجٌيافًُُمالؾًُُبفًُاُالشيخُيُدُىًلُكُي
كالطبقاتُفيُسنةُُ،،ُكاختمؼُأصحابُالتراجـُُ(3)حيثُكافُفيُالمغربُ،ُكانتقؿُإلىُالمشرؽ

،ُكقاؿُُ(4)لدُسنةُثمافُكتسعيفُكخمسمائةُىجرموُكُي:ُالرأمُاألكؿُ:ُإنٌُُمكلدُابفُمالؾُإلىُرأييف
الصكابُ،ُففيُتاريخُحمبُلمشيخُكماؿُالديفُكىذاُىكُ:ُ"ُ(5)ىذاُالتاريخُابفُقاضيُشيبةُعف

لدُسنةُستمائةُأكُإحدلُوُكُي"ُ،ُكالرأمُالثانيُ:ُإنٌُبذلؾُأخبرهُيُالدَّيفُجماؿُالشٍَّيخُفابفُالعديـُ،ُإ
ُأجمعتُعمىُأنٌُُ،ُكمفُالكاضحُأفُأغمبُكتب(6)كستمائةُىجرم ُكالطبقاتُ، دُفيُوُكلالتراجـ
ُىجرمُ.ُستمائةُُكأكُإحدلُ،ُسنةُستمائةُ
  ُُوُ اىُ فُ صُ وُ ُوُ اىُ يُ ح:ُ

،ُثـُرحؿُمفُالمغربُإلىُالمشرؽُ،ُكقدُنزؿُلعبلمةُابفُمالؾُفيُببلدُاألندلسكلدُالشيخُا
ؽُدمش،ُكتصدرُبحمبُكحماةُإلقراءُالعربيةُ،ُكأخذُعنوُمفُبيذيفُالبمديفُ،ُثـُقدـُُ(7)بدمشؽ

                                                           

كتػػػاريخُابػػػفُالػػػكردمُُِْٗ/ُٓكتػػػاريخُاإلسػػػبلـُُُِْ/َّكنيايػػػةُاألربُُّٓجمػػػاؿُالقػػػٌراءُككمػػػاؿُاإلقػػػراءُُ(ُ)
كطبقاتُُٖٔ/ٖكطبقاتُالشافعيةُالكبرلُلمسبكيَُُْٕ/ّكفكاتُالكفياتُُِٖٓ/ّكالكافيُبالكفياتُُُِٓ/ِ

كطبقاتَُُُٖ/ِكغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقٌراءُُِٗٔكالبمغةُُُّٓ/ُٕكالبدايةُكالنيايةَُُٖٗ/ُالشافعييفُ
ُالزاىرةُُُْٗ/ِالشافعيةُالبفُقاضيُ كشػذراتُُِِِ/ِكنفػحُالطيػبَُُُّ/ُكبغيةُالكعػاةُُِّْ/ٕكالنجـك

ُ.ُِّّ/ٔكاألعبلـَُُٗٓ/ٕالذىبُ
جٌيافُ:ُبػالفتح،ُثػـُالتشػديد،ُكآخػرهُنػكفُ:ُمدينػةُكاسػعةُباألنػدلسُ،ُتٌتصػؿُبكػكرةُالبيػرة،ُفػىُشػرقٌىُقرطبػةُ،ُ(ُِ)

كالػركضُُُٓٗ/ِكمعجػـُالبمػدافُُّْٔ/ُبينياُ،ُكبيفُقرطبػةُسػبعةُعشػرُفرسػخانُ.انظػر:ُمراصػدُاالطػبلعُ
ُ.ُّٖالمعطارُ

ُ.ُِِِ/ِكنفحُالطيبَُُُٖ/ِكغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقٌراءُُُْٓ/ُٕالبدايةُالنيايةُُ(ّ)
كطبقػػاتُالشػػافعيةُالبػػػفَُُُٖ/ِكغايػػةُالنيايػػةُفػػيُطبقػػاتُالقػػٌراءُُّٓانظػػر:ُجمػػاؿُالقػػٌراءُككمػػاؿُاإلقػػراءُُ(ْ)

ُ.ُُْٗ/ِقاضيُ
ُ.ُُْٗ/ِطبقاتُالشافعيةُالبفُقاضيُُ(ٓ)
كطبقػػػاتُالشػػػافعييفَُُْٕ/ّكفػػػكاتُالكفيػػػاتُُٕٔ/ٖكطبقػػػاتُالشػػػافعيةُلمسػػػبكيُُِْٗ/ُٓتػػػاريخُاإلسػػػبلـُُ(ٔ)

كاألعػػػػبلـُُِِِ/ِكنفػػػػحُالطيػػػػبَُُُّ/ُكبغيػػػػةُالكعػػػػاةَُُِٕكالبمغػػػػةُُُْٓ/ُٕكالبدايػػػػةُكالنيايػػػػةَُُٖٗ/ُ
ٔ/ُِّّ.ُ

كطبقػػػػػاتُُٕٔ/ٖبكيُكطبقػػػػػاتُالشػػػػػافعيةُلمسػػػػػَُْٕ/ّكفػػػػػكاتُالكفيػػػػػاتُُّٓجمػػػػػاؿُالقػػػػػٌراءُككمػػػػػاؿُاإلقػػػػػراءُُ(ٕ)
ُ.ُِِِ/ِكنفحُالطيبَُُُّ/ُكبغيةُالكعاةَُُُٖ/ِكغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقٌراءَُُٖٗ/ُالشافعييفُ
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ُالكبرلُك ُبالعادلية ُُ(1)نزؿ ُككٌلي ُُطياُكشُرُمفُالتيُالكبرلُمشيختيا، ُالقراءاتُ: ُمف التمكف
كرفيعةُعندُأصحابُالتراجـ،ُكالطبقاتُ؛ُألنوُخدـُ،ُ،ُكاحتؿُابفُمالؾُمكانةُعالية(2)كالعربية
ُالديف ُكالعربية، ُفقد ،ُ ُككافُصاحبُأخبلؽُعظيمة ُمفُالصفاتُالتيُ، ُمجمكعة اجتمعتُفيو

ُلناُأصحابُالتراجـُ ُىمتوُإلىُإتقافُإٌنوُصرؼ"ُ:ُمنياُكعميياُ،ُُكالطبقاتُالتيُكقفتُي،ُبٌينيا
ُالعرب ُفلساف ُككاف ،ُ ُالمتقدميف ُكأربىُعمى ،ُ ُالغاية ُفيو ُبمغ ُحتى ،،ُ ُعصره حيثُأقاـُُريد

كأكابرُالفضبلءُفيُعصرهُ،ُُجامعُدمشؽُ،ُكاستفادُمنوُالطمبة،ُكحماةُ،ُكبُبدمشؽُ،ُكحمب

ُكُي ُإٌنوُصُؼُىصًُكقد ُمثؿُ: ،ُ ُكالتقكمُالراسبُالديفُالمتيفُاحابفُمالؾُبصفاتُعديدة ،ُ،ُ خة
ٌنوُانفردُعفُالمغاربةُ،ُكحسفُالسمتُ،ُككماؿُالعقؿُ،ُكالكقارُكالعبادةُ،ُككثرةُالنكافؿ كالتكددُ،ُكا 

ُ،ُكاعتناؽُالمذىبُالشافعيبال ُـيقىُمُيُكُىىُى:ُمالؾُبابفُعٌرؼُمفُبعضُكقاؿُ.ُ(3)"كـر ُقاطعكُىُ،دُهكُىأىُُي
ُصافيةُأياموُكجاءتُ،ُزجاجتياُالبكرُكشعشعتُ،ُديباجتياُاألصائؿُمٌكىتُسماءُكمزيفُ،ُلدد
ُبربعو،ُالصباحُكخمفياُ،ُبردعوُالعشيُخٌمفياُكقدُالكبر،ُمفُشائبةُبياُماُكلياليوُالكدر،ُمف

ُاألجبلب،ُكطمبةُ،ُالطبلبُكزمرُىذاُ،ُبعسجدهُفاخرةُعيفُككؿُ،ُمسجدهُحكؿُمتعيفُكؿُفكاف
ُكالمغةُالنحكُعمـُفيُكقتوُأكحدُكافُ،ُاالقتناصُسربوُمفُكتكثرُ،ُالقبلصُإليوُتزجيُتزاؿُال
ُ.ُ(4)"كالصبلحُالديانةُثرةُمع

  ُُيُ:ينُ دُ الُاُوُ دُ ىُ ذُام
ُعميياُ،ُعمىُأفُاإلماـُابفُمالؾُكافُ ذكرتُأغمبُكتبُالتراجـُ،ُكالطبقاتُالتيُكقفتي

قىاؿُى:ُ"ُُ(6)،ُكلكفُقاؿُابفُقاضيُشيبوُ(5)يعتنؽُالمذىبُالشافعي ُاألدفكمُالدَّيفُكىمىاؿُالشٍَّيخُكى
ُُالشَّاًفًعيُمىٍذىىبُعمىُاٍلًفٍقوُقىرىأُىُالؾُ:عفُابفُم كىافُى، ُ.كقاؿُالظَّاًىرُأىؿُمىٍذىىبًُإلىىُيًميؿُكى "

"ُ.ُكيتضحُليُالمشرؽُإلىُانتقؿُحيفُالشافعيُ،ُبالمغربُكافُحيفُالمالكي:ُ"ُ(7)التممسانيُعنو
ُليُأفُمذىبُالشيخُابفُمالؾُالنحكمُ،ىكُالمذىبُالشافعيُ.ُ

                                                           

العادليػػةُالكبػػرلُشػػماؿُالجػػامعُبغػػربُكشػػرقيُخانقػػاهُالشػػيابيةُكقبمػػيُالجاركخيػػةُتجػػاهُبػػابُالظاىريػػةُيفصػػؿُ(ُُ)
نػػكرُالػػديفُمحمػػكدُبػػفُزنكػػيُكلػػـُتػػتـُ،ُثػػـُعمػػؿُفييػػاُبينيمػػاُالطريػػؽُالمػػؤدمُإلػػىُبػػابُالبريػػدُ،ُبػػدأُبإنشػػائياُ

الممػؾُالعػػادؿُسػيؼُالػػديفُ،ُكلػـُتػػتـُ،ُثػـُكلػػدهُالممػؾُالمعظػػـُ،ُككقػؼُعمييػػاُاألكقػاؼُ،ُكنسػػبياُلكالػدهُالػػذمُ
ُ.ُُٖ/ٔكخططُالشاـُُُِّدففُفييا.ُمنادمةُاألطبلؿُكمسامرةُالخياؿُ

كغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقػٌراءُُُْٓ/ُٕايةُكالنيايةُكالبدَُْٕ/ّكفكاتُالكفياتُُِْٗ/ُٓتاريخُاإلسبلـُ(ُِ)
ُ.َُُّ/ُكبغيةُالكعاةُُُْٗ/ِكطبقاتُالشافعيةُالبفُقاضيَُُُٖ/ِ

َُِٕكالبمغػػةَُُٖٗ/ُكطبقػػاتُالشػػافعييفُُٕٔ/ٖكطبقػػاتُالشػػافعيةُلمسػػبكيَُُْٕ/ّانظػػر:ُفػػكاتُالكفيػػاتُُ(ّ)
ُ.َُُّ/ُكبغيةُالكعاةُُُْٗ/ِبفُقاضيُكطبقاتُالشافعيةُالَُُٖ/ِكغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقٌراءُ

ُ.ُِِّ/ِنفحُالطيبُُ(ْ)
كغايةُالنيايةُفيُطبقاتَُُٖٗ/ُكطبقاتُالشافعييفَُْٖ/ّكفكاتُالكفياتُُّٓجماؿُالقٌراءُككماؿُاإلقراءُُ(ٓ)

ُ.َُُٖ/ِطبقاتُالقراءُ
ُ.َُُُٓ/ِطبقاتُالشافعيةُالبفُقاضيُُ(ٔ)
ُ.ُِِِ/ِنفحُالطيبُُ(ٕ)
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  ُُُوُ وخُ يُ ش:ُ
مماءُعصرهُالذيفُالتقىُبيـُ،ُكأخذُعنيـُعمىُيدُمجمكعةُمفُعُالعمـُالشيخُابفُمالؾُتمٌقى

ُ:ُُ(1)كالنحكُ،ُكالعربيةُ،ُكغيرىاُمفُعمكـُعصرهُ،ُكمفُشيكخو،ُالقراءاتُعمـُ
 .ُ(2)ثابتُبفُمحمدُبفُحيافُالكبلعي .ُ
 .ُ(3)أبكُصادؽُ،ُالحسفُبفُصباحُالمخزكمي .ِ
 .ُ(4)الصقرُالقرشيُالديفُمحمدُبفُأبيُنجـ،ُُأبكُالفضؿ .ّ
 .ُ(5)يُبفُمحمدأبكُالحسفُالسخاكمُعم .ْ
 .ُ(6)بيفُ،ُعمرُبفُمحمدُاألشبيميُاألزدمأبكُعميُالشمُك .ٓ
 .ُُُُ(7)بفُعميُمكفؽُالديفُ،ُأبكُالبقاءُابفُيعيشُ،ُيعيش .ٔ
 .ُُ(8)جماؿُالديفُمحمدُبفُعمركفُالحمبيأبكُعبدُاُ،ُابفُعمركفُ .ٕ

                                                           

كطبقػػػػاتُُٕٔ/ٖكطبقػػػػاتُالشػػػػافعيةُلمسػػػػبكيُُِْٗ/ُٓكتػػػػاريخُاإلسػػػػبلـُُّٓإلقػػػػراءُجمػػػػاؿُالقػػػػٌراءُككمػػػػاؿُاُ(ُ)
ُُُُّ-َُّ/ُكبغيػػةُالكعػػاةُُُُٖ-َُٖ/ِكغايػػةُالنيايػػةُفػػيُطبقػػاتُالقػػراءَُِٕكالبمغػػةُُٖٗ/ُالشػػافعييفُ
ُ.ُِِِ/ِكنفحُالطيب

ُالُ(ِ) عػػػٌيُاألىٍندىلًسػػػيُّ ػػػفُالكبلى سى ػػػدُبػػػفُيكسيػػػؼُبػػػفُخيػػػار،ُأبػػػكُالحى مَّ ًزيػػػفُ،ُىػػػكُثابػػػتُبػػػفُميحى مىقَّػػػبُبػػػأبيُرى ،ُالمي مٍَّبًمػػػيُّ
ُ.ُٗٗ/ُكالبمغةُُُِٗ/َُكالكافيُبالكفياتُْٖٓ/ّق(ُ.ُتاريخُاإلسبلـُِٖٔتكفي)

ىػكُأبػكُصػادؽُالحسػػفُبػفُصػٌباحُالمخزكمػػيُالمصػرمُ،ُالكاتػبُعػػفُنٌيػؼُكتسػعيفُسػػنةُ،ُككػافُآخػرُمػػفُُ(ّ)
ُ.َُِٔ/ٕق(ُ.ُشذراتُالذىبُِّٔحٌدثُعفُابفُرفاعةُ،ُككافُأديبان،ُدٌينان،ُصالحانُ،ُكتكفي)

ُبفُمحمدُبفُحمزةُبفُمحمدُالمسندُالقرشػٌيُالٌدمشػقيُالمعػركؼُبػابفُأبػيُ(ُْ) ىكُنجـُالٌديفُأبكُالمفٌضؿُمكـر
أبػػيُالٌصػػقرُ،ُكلػػدُفػػيُرجػػبُسػػنةُثمػػافُكأربعػػيفُكخمسػػمائة،ُكسػػمعُمػػفُحمػػزةُبػػفُالحبػػكبيُ،ُكسػػافرُلمتجػػارةُ

ُ.َُّٔ/ٕشذراتُالذىبُُكُُٓٗ/ُْق(ُ.ُتاريخُاإلسبلـُّٓٔكثيرا.ُكتكفيُ)
(ُٓ)ُ ػاـُعمػـُالػٌديفُأىبيػكُاٍلحسػفُالسػخاكمُالنٍَّحػًكٌمُاٍلميٍقػًرئُالشَّػاًفًعيُ،ُكىػافى ػمدُاإًلمى ػدُبػفُعبػدُالصَّ مَّ مٌيُبػفُميحى ىكُعى

اًرفنػػػػاُبالفقػػػػوُكأصػػػػُك ػػػػاًُفػػػػيُالنٍَّحػػػػكُ،ُكالمغػػػػةُ،ُكىالتٍَّفًسػػػػير،ُعى امن ػػػػةُ،ُبىصػػػػيرناُبػػػػالقراءاتُكعمميػػػػاًُإمى ػػػػاُعىبلمى امن لوُ،ًُإمى
ُ.ُُُُِٗ/ِكبغيةُالكعاةُُِٖٓ/ُٕكالبدايةُكالنيايةُُُّٔٗ/ٓق(ُ.ُمعجـُاألدباءّْٔتكفي)

ىكُاألستاذُالعبلمةُإمػاـُالنحػكُأبػكُعمػيُعمػرُبػفُمحمػدُبػفُعمػرُاألزدمُاإلشػبيميُ،ُاألندلسػيُ،ُالنحػكم،ُ(ُٔ)
يُسػنةُاثنتػيفُكسػتيفُكخمػسُالممقبُبالشمكبيفُ،ُكالشمكبيفُفيُلغةُاألندلسييف:ُىكُاألبيضُاألشقر،ُمكلدهُف

ق(ُ.ُانظػرُ:ُسػيرُأعػبلـُالنػببلءُْٓٔمائةُبإشبيميةُ،ُُأحدُمفُانتيتُإليوُمعرفةُالعربيةُفػيُزمانػوُ،ُتػكفي)
ُ.َُِْ/ٕكشذراتُالذىبُُّٖٗ/ُٔ

مَّدُبفُأبيُ(ٕ) مٌيُبفُيًعيشُبفُميحى مٌيُُىكُيًعيشُبفُعى مَّدُبفُعى ػدٍُبفُاٍلمفضؿُبفُعبدُاٍلكىرًُالسَّرىايىاُميحى مَّ يـُبػفُميحى
ػػاًنعُ، ُيعػرؼُبًػاٍبفُالصَّ كىػػافى ٍشػػييكرُبًػاٍبفُيًعػيشُ،ُكى ػدُبػفُيحيػىُالنٍَّحػػًكٌمُاٍلحمىبًػيُمكفػؽُالػػٌديفُأىبيػكُاٍلبىقىػاءُاٍلمى مَّ ُُميحى

ٍمسػػػًمائةُبحمػػػبُ،ُتػػػكفيُ) ثُكىخمسػػػيفُكىخى ػػػافُسػػػنةُثىػػػبلى ق(.ُانظػػػرُ:ُمعجػػػـُاألدبػػػاءُّْٔكلػػػدًُفػػػيُثىاًلػػػثُرىمىضى
ُ.ُُّٓ/ِكبغيةُالكعاةُُْٔ/ٕككفياتُاألعيافُُُْٖ/ِ

ٍبػدُالمَّػوُالحمبػٌيُ،ُالنٍَّحػكٌمُ،ُجمػاؿُ(ٖ) كفُ،ُالشَّػٍيخُأىبيػكُعى ًمٌيٍُبفُأىًبيُسعدٍُبفُعىٍمري مَّدٍُبفُأىًبيُعى مَّدٍُبفُميحى ُىكُمحى
ًلدىُسنةُستُكتسعيفُكخمسمائةُتقديرناُ،ُكأخذُالنٍَّحكُعػفُالمكفٌػؽُيعػيشُ،ُكغيػرهُ،ُكبػرعًُفػيُالعربٌيػ ةُالٌديف،ُُكي

ق(.ُانظػػرُ:ُْٗٔكتصػٌدرُإلقرائيػػاُ،ُكتخػرَّجُبًػػًوُجماعػةُ،ُكقػػدُجالسػوُاإلمػػاـُجمػاؿُالػػديفُابػفُمالػػؾُ،ُتػكفي)
ُ.ُُِّ/ُكبغيةُالكعاةُُِٕٔ/ُْتاريخُاإلسبلـُ
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 ُ ُهُ يذُ مُ   ُى: 
انُلمعمـُكطبلبوُ،ُكحيثُتنقؿُبيفُأماكفُكثيرةُ،ُكمنياُ:ُدمشؽُ،ُكحمبُكافُابفُمالؾُمحب

ُالمغةُالعربيةُ،ُكقاؿُابفُالجزرمُفيُمدلُ ُالديفُ،ُكعمـك كحماةُ،ُمفُأجؿُتعميـُالناسُعمـك
ُ"ُ(1)حبُابفُمالؾُلمتعميـ ُاإلقراءُمشيخةُكظيفتوُفيُيجمسُكافُوأنٌُُشيكخناُبعضُكحدثني:

ُعنوُيأخذُيحضرُمفُكينتظرُ،ُالعادليةُالتربةُبشباؾ ُ،ُالشباؾُإلىُيقكـُأحداُنُيجدُلـُفإذا،
ُذمتيُأفُأرلُالُأنا:ُكيقكؿُ،ُكيذىب،ُُيدعكُثـُ،ُالعربيةُالعربية،ُُالقراءاتُالقراءات:ُكيقكؿ
ُ؛ُإالُتبرأ "ُ.ُكذكرتُكتبُالتراجـُبعضُلذلؾُالمكافُىذاُفيُجالسُأنيُيعمـُالُقدُوفإنٌُُبيذا

ُ:ُ(2)تبلميذهُ،ُكمنيـ
 .ُ(3)،ُيحيىُبفُشرؼمحيُالديفُالنككمُ .ُ
 .ُ(4)سُالديفُ،ُمحمدُبفُعباسُبفُجعكافشم .ِ
 .ُ(5)مدُبفُمحمدُبفُمالؾُ،ُابفُالناظـبدرُالديفُ،ُمح .ّ
 .ُ(6)بفُإبراىيـُبياءُالديفُبفُالنحاسمحمدُ .ْ
 .ُ(7)لديفُ،ُمحمدُبفُأبيُالفتحُالبعميشمسُا .ٓ
 .ُ(8)عطارأبكُالحسفُعميُبفُإبراىيـُال .ٔ
 .ُ(9)ديفُبفُشافعناصرُال .ٕ

                                                           

ُ.ُُُٖ/ِغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقٌراءُُ(ُ)
كالبدايػػػػةَُُٖٗ/ُُكطبقػػػػاتُالشػػػػافعييفُٕٔ/ٖكطبقػػػػاتُالشػػػػافعيةُلمسػػػػبكيُُِْٗ-ِْٖ/ُٓتػػػػاريخُاإلسػػػػبلـُُ(ِ)

ُ.ُِِٓ/ِكنفحُالطيبَُُّ/ُكبغيةُالكعاةُُُْٓ/ُٕكالنيايةُ
ىكُيحيىُبفُشرؼُبفُمػرمُبػفُحسػفُالحزامػيُالحػكرانيُ،ُالنػككم،ُالشػافعٌيُ،ُأبػكُزكريػاُ،ُمحيػيُالػديفُ،ُُ(ّ)

(ُ.ُقٕٔٔليياُنسػبتوُ،ُكتػكفي)ا ُُكعبلمةُبالفقوُكالحديثُ،ُمكلدهُككفاتوُفيُنكلُمفُقرلُحكرافُبسكريةُ،ُُ
ُ.ُُٕٔ/ٕكشذراتُالذىبُُّٓٗ/ٖانظر:ُطبقاتُالشافعيةُلمسبكيُ

بَّػػاسُبػػىػػكُُ(ْ) ػػدُبػػفُعى مَّ ػػدُبػػفُميحى مَّ ٍبػػفُجنػػدمُشػػمسُالػػٌديفُأىبيػػكُعبػػدُاُفُأبػػيُبكػػرُبػػفُجعػػكافُبػػفُعبػػدُاُمحى
اًفظُأحدُاأٍلىًئمَّةُ،ُتكفيُ) اًرٌمُ،ُالدّْمىٍشًقيُالشَّاًفًعيُالنٍَّحًكٌمُاٍلحى ُ.ُِِْ/ُ(.ُانظرُ:ُبغيةُالكعاةُقِٖٔاأٍلٍنصى

ىكُمحمدُبفُمحمدُبفُعبدُاُبفُمالؾُالطائيُ،ُأبكُعبدُا،ُبدرُالديف:ُنحػكم:ُىػكُابػفُنػاظـُاأللفيػةُ.ُُ(ٓ)
ُ.ُُّ/ٕكاألعبلـُُُٓٔ/ُق(ُ.ُالكافيُبالكفياتُٖٔٔ.ُمفُأىؿُدمشؽُمكلدانُككفاةنُ،ُكتكفي)

اإلمػػاـُالعبلمػػةُحجػػةُالعػػربُ،ُبيػػاءُالػػديفُابػػفُالنحػػاسُىػػكُمحمػػدُبػػفُإبػػراىيـُبػػفُمحمػػدُبػػفُأبػػيُنصػػرُ،ُُ(ٔ)
الحمبيُالنحكمُ،ُشيخُالعربيةُبالديارُالمصريةُ،ُكلػدُفػيُسػمخُجمػادلُاآلخػرةُسػنةُسػبعُكعشػريفُكسػتمائةُ

ُ.ُُُّ/ُكبغيةُالكعاةُِْٗ/ِق(ُ.ُفكاتُالكفياتُٖٗٔبحمب،ُتكفي)
مَّدُبفُأبيُاٍلفىٍتحُبفُأبيُاٍلفضؿُالبعميُالٍُُ(ٕ) ٍنبىًمٌيُااٍلفىًقيوُالنٍَّحًكٌمُ،ُكلػدُسػنةُخمػسُكىأىٍربىعػيفُكًسػتًمائىةُ،ُىكُميحى حى

قىرىأىُالنٍَّحكُعمىُاٍبفُمىالؾُ،ُكبرعًُفيًوُكالزموُ،ُتكفي) ُ.ُِّٔ/ٔكاألعبلـَُُِٕ/ُق(ُ.ُبغيةُالكعاةَُٕٗ،ُكى
ػػاـُاٍلعىػػالـُُ(ٖ) ػػمىٍيمىافُاإًلمى دُبػػػفُسػػممىافُبػػفُسي مػػٌيُبػػفًُإٍبػػرىاًىيـُبػػفُدىاكي ءُالػػدَّيفُأىبيػػكُاٍلحسػػفُبػػػفُىػػكُعى ػػبلى اٍلميحػػػدثُعى

الػػؾُ،ُكتػػكفي) ػػفُجمػػاؿُالػػدَّيفُبػػفُمى ق(ُ.ُطبقػػاتُِْٕاٍلعىطَّػػار،ُكلػػدُسػػنةُأىربػػعُكىخمسػػيفُكًسػػتًمائىةُ،ُكىأخػػذُعى
ُ.ُُِٓ/ْكاألعبلـَُُِٕ/ِالشافعيةُالبفُقاضيُ

اإلمػاـُاألديػبُناصػرُُىكُشافعُبفُعميُبفُعباسُبفُإسػماعيؿُبػفُعسػاكرُالكنػانيُالعسػقبلنيُالمصػرمُ،ُ(ٗ)
ق(.ُانظػػرُ:َُّٕركلُعػػفُالشػػيخُجمػػاؿُالػػديفُبػػفُمالػػؾُ،ُتػػكفي)ُالػػديف،ُكلػػدُسػػنةُتسػػعُكأربعػػيفُكسػػتمائةُ،

ُ.ُُِٓ/ّكاألعبلـُّّْ/ِكالدررُالكامنةُُّٗ/ِفكاتُالكفياتُ
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  ُُوُ اىُ فُ ل ُؤُ م:ُ
حيثُأٌلؼُابفُمالؾُفيُُالعربيةُبمجمكعةُكبيرةُمفُالكتبُ،أثرلُالشيخُابفُمالؾُالمكتبةُ

ُالشٍَّيخُتذكرةًُفيُفىرىأىٍيتُتصانيفوُكىأما:ُ"ُُ(1)كالصرؼُكالقراءاتُ،ُكقاؿُالسيكطي،ُالمغةُ،ُكالنحكُ
قد:ُالٌديفُتىاجُالشٍَّيخُقىاؿُىُأىٍبيىات،ًُفيُنظمياُبىعضيـُأىفُمىٍكتيكـُبفُالٌديفُتىاجُالشٍَّيخ ُأىٍشيىاءُأىمؿُكى

مىٍييىاُفذيمتُمؤلفاتو،ُمفُرُىخُىأُي  :،ُكمنياُُميبينناُنظمياُأكردُأىناُكىىىا.ُعى
ػػ ُمالػػؾُ ُاداػػفُ ُرُ قدػػُالا  ػػراشُ ُبُُّرُ ُاُ ُق   
 

ػػػػػػػػ  ُ ط ػػػػػػػػىُ ُيػػػػػػػػوُ ادُ غُ ىُ ُافرُ فاػػػػػػػػغُ ُبُ حائُ   
ػػفُا  ُم  ػػو  ُالان حا ؿ  ـ ُش ػػما ػػ ُش ػػى وُ ُف ق ػػداُ   ُد  ػػد 

ُ
ػػػػػػػػػػ   ف ص  ػػػػػػػػػاة ُو  ُا قاػػػػػػػػػػو اؿُالان ح  د ػػػػػػػػػّيف  ُو 

ُ ػػػىُ ُةُ ّيػػػفُ لاُأ ُدُ  ػػػةُم    ص  ػػػُدُاق ػػػُالاخ    ُوتُاح 
ُ

ػػ   م  ُم كا ػػراؼ  ُالاص  ُو  ػػو  ُالان حا ماػػـ  ػػة ُع  ُخ  ص 
ُ ُى ف ػػػػػي تا ػػػػػد ح  ػػػػػروحة ُا صا ك اف يػػػػػة ُم شا ُو 

ُ
ػػػػػػػػي   مميفُفييػػػػػػػػاُى    ػػػػػػػػرضُد ػػػػػػػػالا   ُل   ما

ُ ػػػػػػػىُ خُامُ وُ  ػػػػػػػم اهُ ُرُ ص  ػػػػػػػد ةعُ ُ   ُلقػػػػػػػطُ ُما
ُ

مػػػ   ُم حا ُلُغيػػػر  ُالن حػػػو  ُـُّا صػػػوؿ  ػػػ ُي   
ُ د ػػػػػػػػػيف ُمػػػػػػػػػػنق ُ ُدشػػػػػػػػػػرحُ ُم  ان ػػػػػػػػػػاهُ ُو 

ُ
ػػػػػػاُد ػػػػػػوُ ُا ف ػػػػػػادُ   ػػػػػػافُ ُم  ُميمػػػػػػ ُلػػػػػػولهُك 

ُ ُع مػػػػػػػػػدةُ مػػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػػم اهُد  كا ػػػػػػػػػرُ   ُو آخ 
ُ

ماػػػػػ   ُع  ُو  ُالاد حػػػػػوث  م يايػػػػػاُف ػػػػػيا ُف ػػػػػز اد ُع 
ُ ػػػػػػػوُ  ػػػػػػػُمػػػػػػػاؿُ كُال ُُؼُ نُ ص  ُينمػػػػػػػام دُ ُحاُمرُاش 

ُ
ى ػػػػػػُم   ان يػػػػػػو  ػػػػػػد تُاُ ح  ػػػػػػانُاُردػػػػػػةُغ  ُ ج 

ُ ػػػػيم اُو لُ  ُـ ُل ػػػػوُالى ػػػػييؿُ   ػػػػرُاُىػػػػ ُوُ حُاش 
ُ

ػػػػافُ   ػػػػدُ كُ ُل ك  ػػػػُرُ حا ػػػػُاجُ م  ػػػػمُا ُ وُ ُداُمذُاع     (2)ُ
ُعميياُمجمكعةُكبيرةُمفُمؤلفاتُابفُمالؾُ،ُُ كذكرتُكتبُالتراجـُكالطبقاتُالتيُكقفتي

ُ:ُُ(3)راءاتُ،ُكمنياكتنكعتُمكضكعاتُىذهُالمؤلفاتُ،ُفمنياُفيُالنحكُ،ُكالصرؼُ،ُكالمغةُكالق
،ُككتابُإعرابُمشكؿُالبخارمُ،ُككتابُإكماؿُُكالضادُالظاءُبيفُالفرؽُفيُالعتضادكتابُا

ُالمعانيُ ُفي ُالمختمفة ُككتابُاأللفاظ ُفيُحمبُ، ُنظميا ُكىيُأرجكزة ،ُ ُبمثمثُالكبلـ اإلعبلـ
فيةُ،ُكالمسماةُالمؤتمفةُ،ُككتابُتسييؿُالفكائدُفيُالنحكُ،ُككتابُالخبلصةُ،ُكىيُمختصرُالشا

ُكفؾُالمختكـُ،ُككتابُشرحُالمسائؿُالصرفيةُفيُالكافيةُالشافية،ُ باأللفيةُ،ُككتابُسبؾُالمنظـك
ككتابُعدةُالبلفظُكعمدةُالحافظُُ،ُككتابُالعمدةُ،ُككتابُفعؿُكأفعؿُ،ُككتابُقصيدةُداليةُ،ُ

ُعف ُىيُعبارة ُالشافية: ُككتابُالكافية ُالقراءاتُ، ُفي ُالمية ُآالؼُبيتُُككتابُقصيدة ثبلثة
ُكتابُالممدكدُ ،ُ ُاألسدية ُككتابُالمقدمة ُالحاجبُ، ُالبف ُالشافية ُككتابُمختصر ،ُ كشرحيا

 كالمقصكرُ.
                                                           

ُ.ُُِّ-ُُّ/ُبغيةُالكعاةُُ(ُ)
ُ.ُُِّ-ُُّ/ُلكعاةُُفيُبغيةُاُنسبةُكببلاألبياتُمفُالطكيؿُ،ُلـُأقؼُعمىُقائمياُ،ُُ(ِ)
َُٖٗ/ُكطبقػاتُالشػافعييفَُُْٖ/ّكفػكاتُالكفيػاتُُُِٓ/ِكتػاريخُابػفُالػكردمُُِْٗ/ُٓتاريخُاإلسػبلـُُ(ّ)

كطبقػػػاتُالشػػػافعيةُالبػػػفُشػػػيبةَُُُٖ/ِكغايػػػةُالنيايػػػةُفػػػيُطبقػػػاتَُِٕكالبمغػػػةُُُْٓ/ُٕكالبدايػػػةُكالنيايػػػةُ
ُ.ُِّّ/ٔكاألعبلـُُِِٓ/ِكنفحُالطيبُُُٓ/ِ
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لماُتحكيوُفيُطٌياتياُمفُمعمكماتُرائعةُ،ُُمؤلفاتُابفُمالؾُالسابقةُذاتُأىميةُكبيرةُ
مامانُفيُا لقراءاتُ،ُكاختمفتُكخبلصةُعمـُرجؿُكافُفريدُعصرهُ،ُككافُإمامانُفيُالعربيةُ،ُكا 

كتابُ،ُُكحيثُكافُابفُمالؾُيقكـُبتأليؼ،ُُرلؾُالسابقةُمفُحيثُالطكؿُكالقصمؤلفاتُابفُما
ُالكتاب ُىذا ُبشرح ُيقكـ ُفيُثـ ُفعؿ ُكما ،ُُ،ُ ُبشرحيا ُكقاـ ،ُ ُتأليفيا ُفبعد ،ُ ُالشافية الكافية

ُبالخبلصةُالمسماةُباأللفيةُ.كاختصارىاُ
  ُُةُ يُّمُ مُاال ُ ُوُ ىُ انُ كُ م:ُ
ُُعدُُّييُُ ُابفُمالؾُمفُأبرزُعمماءُعصره كأحدُُفيُالقرفُالسابعُاليجرمُ،الشيخُالعبلمة

كالفضؿُ،ُكانتقؿُمفُاألندلسُإلىُالمشرؽُمفُ،ُ،ُككافُيشتيرُبالعمـُالمصنفيفُفيُذلؾُالعصر
أقكاؿُالعمماءُكأصحابُالتراجـُمالؾُالعمميةُمفُخبلؿُالعمـُ،ُكيمكفُإبرازُمكانةُابفُُأجؿُطمب

ُمكانتوُالعممية:مفُأقكاؿُالعمماءُفيُيوُ،ُُكالطبقاتُفُك
ُبمغُحتىُالعربُلسافُإتقافُإلىُىمتوُكصرؼ،ُُاألكحدُالعبلمةُاإلماـ:ُ"ُ(1)قاؿُابفُشاكرُ

ُداليةُقصيدةُفيوُصنؼُ،ُكعمميا،ُُالقراءاتُفيُإماماُنُككافُ،ُالمتقدميفُعمىُكأربى،ُُالغايةُفيو
ُإذاُفكافُالعادليةُفيُإماماُنُككافُ،ُفيياُالمنتيىُإليوُفكافُالمغةُكأماُ،ُالشاطبيةُقدرُفيُمرمكزة
ُالنحكُكأماُ،ُلوُتعظيماُنُبيتوُإلىُخمكافُابفُالديفُشمسُالقضاةُقاضيُيشيعوُفيياُصمى

ُبياُيستشيدُالتيُالعربُأشعارُعمىُاطبلعوُكأماُ،ُلجوُيشؽُالُبحراُنُفييماُفكافُكالتصريؼ
ُعمىُاالطبلعُكأماُ،ُأمرهُفيُيتحيركفُاألعبلـُةاألئمُككافُ،ُعجيباُنُأمراُنُفكافُالنحكُعمى

ُإلىُعدؿُشاىدُفيوُماُكافُفإفُ،ُبالقرآفُيستشيدُماُأكثرُككافُ،ُغايةُفيوُفكافُالحديث
ُ"ُ.العربُأشعارُإلىُعدؿُشيءُُفيوُُيكفُلـُفإف،ُُالحديث
ُبفُمحمدُالديفُسعدُمدحوُ.ُالفكائدُتسييؿُكتابُكصنؼُ،ُسيبلُنُعميوُالشعرُنظـُككافُ
ُ:ُكىي:ُُالغايةُإلىُمميحةُبأبياتُيعرب

ُـ ُإ فُ  ػػػػػا م  ػػػػػُالػػػػػّديفُ ُمػػػػػاؿُ جُ ُال  ُوُ مُ ف   
ُ

ػػػػػػػػن ُل ُوُ ُ   ػػػػػػػالُاُبُُّرُ   ُـ  ُ الُاُرشا ُوُ م ػػػػػػػػىُ ا ُُمػػػػػػػػ
ُ ػػػُل ػػػوُ ُادػػػاُ ىُ كُ ُيم ػػػمُااُ  ُُـال ػػػُالاف و ائ ػػػدُ مُ ي   

ُ
ضل ػػػػػػػُم ف يػػػػػػػداُمُؿُازُ ي ػػػػػػػ  ُى أممػػػػػػػوُ ُلػػػػػػػبُذ 

ُ ػػػػأ ل ةُؿُاف ك ػػػػ ػػػػوُ ُف ػػػػيُم  ا ُيػػػػا ُ مُ جُايُ ُالن حا
ُ

ػػػػػػع ُُالاف و ائ ػػػػػػدُ ُفُ إُ   ما يػػػػػػرُلُ ج  ُ(2)ل ػػػػػػوُ ُن ظ 
ُ ُاُعبدُأبكُالديفُجماؿُكالمغة،ُُالنحكُفيُالمقدـُاألستاذ"ُ:ُ(3)كقاؿُالسبكيُعفُابفُمالؾُ

ُتصغيُالذمُكمقدميا،ُُالشمسُمسيرُمصنفاتو،ُالسائرةُحبرىاُكىك،ُُالسائرةُالتصانيؼُصاحب

                                                           

ُ.َُْٖ-َْٕ/ّتُفكاتُالكفياُ(ُ)
كنفػػحُُُّّ/ُكبغيػػةُالكعػػاةَُُْٖ/ّاألبيػػاتُمػػفُالبسػػيطُلسػػعدُالػػديفُمحمػػدُبػػفُعربػػيُفػػيُفػػكاتُالكفيػػاتُُ(ِ)

ُ.ُِِْ/ِالطيبُ
ُ.ُٕٔ/ٖطبقاتُالشافعيةُالكبرلُلمسبكيُُ(ّ)
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ُالقراءاتُفيُإماماُن،ُُكضبطيا،ُُالشكاىدُحفظُفيُك،ُُالمغةُفيُإماماُنُككاف،ُالخمسُالحكاسُلو
ُ.ُ"كعمميا

ُبحمب،ُعمركفُابفُجالس،ُُالنحاةُشيخُاألكحدُالعبلمة:ُ"ُ(1)كقاؿُأبكُالفداءُالقرشيُعنوُُ
ُكأربىُ،ُكبيرناُشيئاُنُمنيماُكحصؿ،ُُكالقراءاتُالنحكُفنيُفيُكساد،ُُكتقدـُ،ُبياُلئلقرارُكتصدر

ُدمشؽُكبجامع،ُُالعادليةُبالتربةُشيخاُنُمدةُبدمشؽُكأقاـ،ُُالشأفُىذاُفيُتقدموُممفُكثيرُعمى
ُ"ُ.عصرهُالفضبلءُكأكابر،ُُالطمبةُبوُكانتفع
،ُُكالنظر،ُُالعمؿُمبلزمتوُمعُاألذىافُأصحُمفُذىنوُككاف:ُ"(2)فُالجزرمُعنوكقاؿُابُ
ماـ،ُُزمانوُأىؿُأستاذُيصيرُذلؾ،ُكبُكالتأليؼُكالكتابة ُ"ُ.أكانوُكا 
تَّىُالعربُلسافُإتقافًُإلىىُىٌمتوُكصرؼُ،ُاألكحدُالعبٌلمة:ُ"ُ(3)الذىبيعنوُكقاؿُُ ًُفيوًُُبمغُحى
ُُالمتقدّْميفُعمىُكأربىُ،ُالسٍَّبؽُقىصىبُكحازُ،ُالغاية ُكأماُ،ُكًعممياُالقراءاتًُفيُإماماُنُككاف،
ُُغريبياُنقؿُمفُاإلكثارًُفيُالٍمنىتىيىُإليوُفكافُالمغة ُالٌنٍحكُكأٌماُ،ُكحًشٌيياُعمىُبلعكاالطٌُ،

ٍبرنا،ُُييجارلُالُبحراُنًُفيوًُُفكافُكالٌتصريؼ ُعمىُبياُييستشيىدُاٌلتيُالعربُأشعارُكأمىاُ،ُييبارلُالُكحى
ُنٍظـُككافُ،ُبياُيأتيُأىٍيفُىُمفُكيتعجٌبكف،ًُُفيوًُُيتحٌيركفُاألعبلـُاألئٌمةُفكانتُكالٌنٍحك،ُُالٌمغة
ُالمتيفُالٌديفُمفُعميوُىيكُىُماُمعُىىذىاُ،ُذلؾُكغيرُطوكبسي،ُُكطكيمو،ُُرٍجزهُ،ُعميوُسيبلنُُالشّْعر
ٍسفُ،ُالٌنكافؿُككثرة،ُُالٌميجةُكًصٍدؽ ُ"ُ.كالتُّؤىدىةُكالكقار،ُُالعقؿُككماؿُ،القمبُكرٌقةُ،ُالسٍَّمتُكحي
ُفيُالتصانيؼُصاحب،ُالمشيكرُلعالـ،ُاُعصرهُفريدُالعبٌلمة:ُ"ُ(4)كقاؿُابفُتغرلُبردمُ
ُالغاية،ُفيوُبمغُحتىُالنحكُإلىُىٌمتوُكصرؼُ،ُالعربٌيةُإلقراءُبحمبٌُدركتص،ُُكالعربٌيةُالنحك

ُفىُمرمكزةُقصيدةُأيضاُنُفيياُكصٌنؼُ،ُالقراءاتُفيُإماماُنُككافُ،ُالمفيدةُالتصانيؼُكصٌنؼ
ُ"ُ.الٌمغةُفيُإماماُنُككافُ،ُالشاطبٌيةُمقدار

ٍنتىيىًُإلىٍيوًُُفىكىافُىُالمُّغىةُكىأماُ،ُياكعممُاٍلقرىاءىاتًُفيًُإمىامناُكىافُى:ُ"ُ(5)كقاؿُالسيكطيُعنوُُُ ًُفيُاٍلمي
ٍكثىار اُفىكىافُىُكالتصريؼُالنٍَّحكُكىأماُ،ُكحشيياُعمىُكاالطبلعُ،ُغريبياُنقؿُمفُاإٍلً ُالُىُبحراُنُفييمى
ًُئمَّةاأٍلُىُفىكىانىتُكالنحك،ُُالمُّغىةُعمىُبيىاُيستشيدُالًَّتيُاٍلعىرىبُأشعارُكىأما،ُُييبىارلُالُىُكحبراُنُ،ُيجارل
ـ كىافُى،ُُبيىاُيىٍأًتيُأىٍيفُمفُكيتعجبكفُ،ًُفيوًُُيتحيركفُاأٍلىٍعبلى مىٍيوًُُسيبلُنُالٌشٍعرُنظـُكى اُمىعُىُىىذىا،ُُعى ُمى

مىٍيوًُُىيكُى كىٍثرىةُالميجة،ُكىصدؽُ،ُالمتيفُالٌديفُمفُعى ُ،ُاٍلقمبُكرقةُ،ُالسمتُكىحسفُ،ُالنَّكىاًفؿُكى
كىمىاؿ قارُ،ُاٍلعقؿُكى ُ"ُ.ةكالتؤدُكىاٍلكى

                                                           

ُ.َُٖٗ/ُطبقاتُالشافعييفُُ(ُ)
ُ.ُُُٖ/ِغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقٌراءُُ(ِ)
ُ.ُُْٗ/ِكطبقاتُالشافعيةُالبفُقاضيُِْٗ/ُٓانظر:ُتاريخُاإلسبلـُُ(ّ)
ُالزاىرةُُ(ْ) ُ.ُِْْ-ِّْ/ٕالنجـك
ُ.َُُّ/ُبغيةُالكعاةُُ(ٓ)
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ُُ ُظاىر ُأبك ُُالعربيةُفيُإماـ":ُ(1)عنوُالفيركزآبادلقاؿ ُكضبطُالكثير،ُطالعُ،ُكالمغة،
ُمعُكمصنفاتوُ،ُالعربيةُصناعةُفيُمبرزاُنُككافُ،ُكصبلحُكعفة،ُُكصيانة،ُُديانةُمعُالشكاىد
ُغرتياُبحسفُالشمسُمسيرُكسارتُ،ُبشيرتياُاآلفاؽُفيُطارتُكثرتيا ُابفُالشيخُالعبل"، مة
،ُكالحديثُ،ُكالفقوُ،ُاءاتلغةُفقطُ،ُبؿُكافُأيضانُعالمانُفيُالقُرـُيكفُعالـُنحكُ،ُأكُمالؾُل
ؽُشعارُالعربُ،ُكعمؿُفيُالتدريسُبدمشؽُ،ُكحمبُ،ُكحماةُ،ُككافُيكصؼُباألخبلكحفظُأ

مفُالعمـُالكثيرُالذمُتركوُرحموُاُُوُيمُىدَُّقىُُ،ُلماالحسنةُ،ُفيكُيستحؽُإمامةُعصرهُبكؿُجدارةُ
ُ.ُكاسعةُنُرحمةُن

 ُ ُُموُ ظُان:ُ
كحيثُكٌظؼُالشعرُفيُتعميـُالمغةُُرجزهُ،،ُُكبلنُعمىُابفُمالؾُقصيدهُكافُنظـُالشعرُسيُ

الشافيةُ،ُكالخبلصةُ،ُكلكفُلـُالعربيةُ،ُكجمعُقكاعدىاُ،ُكمكضكعاتياُ،ُكماُفعؿُفيُالكافيةُ
مفُُكبياتُابفُمالؾُ،ُعميياُبكجكدُديكافُجمعُفيوُأُكالطبقاتُالتيُكقفتُي،ُكتبُالتراجـُُرٍُتيشًُ

ُفقاؿُ:ُ،ُبياتُفيُأسماءُالذىبوُنظـُبعضُاألُهإنٌُ"ُأبياتُابفُمالؾُ.
ػػػنُ  ػػػنُ ُرُ  ا ػػػنُ ُيرُ  ا ُ ػػػيراًُجُ رُ داػػػزُ ُارُ   
ُ

ػػػػعُ ُز خػػػػرؼُ   ُالػػػػذ ى بُ ُقيػػػػافُ عُ ُدُ جُ  ا
ُ ُذ ى ػػبُمُواشػػركواُي ػػذ بُاُلػػـُمػػاُوال ىدػػرُ 

ُ
ػػيؾُ ُف ػػيُوفّ ػػةُم  ُ(2)ربغػػالُىك ػػذاُن   

ُ ُُالنكفُبفتحُنسيؾ ُُمكسكرةُميممةُسيفُثـ، ُُالحركؼُآخرُثـ، ُالغيفُبفتحُكالغربُكاؼُثـ،
ُفيُكنظـ:ُ"ُ(4)كقاؿُابفُالجزرم.ُ(3)كالفضةُالذىبُمفُكؿُأسماءُمفُكىما،ُُكالراء،ُُالمعجمة
ُ:اُفييُيقكؿ،ُُرأيتو،ُداليةُإحداىماُقصيدتيفُالقراءات

ػػػيُق ػػػواف يُىحىػػػوض ُن ظم  ػػػفا ُو لُد ػػػّدُم 
ُ

و ُحرزُ   ُح  اُق دا ُازيػد اُل ما ػان يُو  األ م 
(5)ُ
ُ(5)ازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا

ُ
ُ:ُُأكليا،ُُمكجكدةُالميةُكاألخرلُ

ػػػػػػلاُإ ُُرُ كُاذُ د ػػػػػػ ػػػػػػُيي  ػػػػػػومدُاُدماحام  ُ مُمُ   
ُ

ُ(6)اولُداُ داػػػػػيُ ُالقػػػػػوؿُ ُل وُاأُ ف ػػػػػُتُ ا ُدُ د ػػػػػ 
ُ
ُ

ُُ

                                                           

ُ.َُُِٕالبمغةُ(ُ)
ُ.ُٖٔ/ٖطبقاتُالشافعيةُالكبرلُلمسبكيُُكُِْٗ/ُٓالبيتافُمفُالبسيطُالبفُمالؾُفيُتاريخُاإلسبلـُُ(ِ)
ُ.ُٖٔ/ٖطبقاتُالشافعيةُالكبرلُلمسبكيُُ(ّ)
ُ.ُُُٖ-َُٖ/ِيايةُفيُطبقاتُالقراءُغايةُالنُ(ْ)
ُ.ُُُٖ-َُٖ/ِالبيتُمفُالطكيؿُالبفُمالؾُفيُغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقراءُُ(ٓ)
ُ.ُُُٖ-َُٖ/ِالبيتُمفُالبسيطُُالبفُمالؾُفيُغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقراءُُ(ٔ)
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ُابفُالديفُجماؿُالعبلمةُأنشدنا:ُُقاؿُ،ُالفتحُأبيُبفُاُعبدُأبكُأنشدنا:ُ"ُ(1)قاؿُالذىبي
 :،ُكمنياُُكتأنيثياُاألعضاءُتذكيرًُفيُلنفسوُمالؾ

ػػػيُ  ػػػُيفُ ما ُخنصػػػرُ ُالقمػػػبُ ُكػػػؼُ ُاؿُ مُ ش 
ُ

ػػ  ُـ ُ ػػفُ ُصػػرُ ناُدُ ُوُ    ػػُرحػػ ُدُ داػػكُ ُعُ مُا  
ُ
ُ
ُ

ُ:ُالكالءُعمىُالعشرةُالٌسباؽُخيؿًُفيُلنفسوُمالؾُابفُأنشدنا:ُقاؿُ،ُالفتحُأبيُابفُكأنشدنا
ؿُ  يا مّػيُالّ داؽُ ُخ  ػؿُ ُيقىفيػوُالم ج  ُم ص 
ُ

ػػػػػػّمي  ُىػػػػػػاحُ م رُاُقدػػػػػػؿُوىػػػػػػاؿُ ُوالم   
ُ
ُ
ُ

ؼُ  ػػػيُ ُوعػػػاط  ظ  ُوالمطػػػيُـ ُوالمؤمػػػؿُ ُوح 
ُ

ُ(2)صػػػػاحُ ُيػػػػاُال ُّػػػػك ياتُ ُوالن ػػػػكؿُ  
ُ

  ُُوُ اىُ ف ُو:ُ
ُيًٌُفُكًُعميياُ،ُعمىُأفُالشيخُابفُمالؾُتُيُالتيُكقفتُيُ(3)كالطبقاتُأجمعُأصحابُكتبُالتراجـُ

دففُفيُشيرُشعبافُسنةُاثنتيفُكسبعيفُكستمائةُفيُدمشؽُ،ُكصميُعميوُبالجامعُاألمكمُ،ُُك
ُقاسيكف ُ.ُ(4)بسفح ُالصائغ ُبف ُالديف ُعز ُالقاضي ُبتربة ُالديفُُبالصالحية ُشرؼ ُرثاه كقد

ُ:ُُ(5)فقاؿُ،ُبأبياتُمفُالشعرُ،الحصني
ػػػػػػػُي ػػػػػػػا ًُ ُاتُ ىُ ش  ا ػػػػػػػم  ُو األا فا  ػػػػػػػاؿُ ُاألا  ا
ُ

ػػػدُ   ػػػُدُ  ا الػػػؾُ ُاداػػػفُ ُتُ وُام  ػػػفُاالمُ ُم  ُاؿ  
ُ
ُ
ُ

ػػانُاوُ  وؼُ ُاؼُ رُ ح  ػػر  ػػُالاح  ػػدُ ُفُام  ػػُدُ  ا ُطُ دُا  
ُ

ناػػػػوُ   ػػػػاؿُيف ػػػػُم  ناف ص  ػػػػػوالىُُّال  ُاؿُ ص 
ُ ػػػػػػػػػمُ  ػػػػػػػػػافُ ُراُمدُ صا ُد ػػػػػػػػػ  ذفُلم مػػػػػػػػػـوُك 

ُ
ُ

ػػػػػُا  ػػػػػمُ وُ ُش ػػػػػداي ةُرُ ياػػػػػغُ ُفُام  ُاؿُ ح 
ُ ػػػافُفريػػػدُي ػػػا ُوالنثػػػػُالػػػّنظـُف ػػػيُالز م 

ُ
ف ػػيُػػػػػػػػر ـ ُال ػػواليُم ػػنداتُنقػػؿُو 

ُ ُ:ُ(6)رثاهُتمميذهُابفُالنحاسُ،ُفقاؿُكأيضاُن
دافُ ُؿُاقُ  ػُإ فُاُم الػؾُل  ػمُ ادُاُؾُ د ػُترُ ج  ُي  
ُ

  ًُ ػػػػر ا ما ُيانُ ق ػػػػالُاُيػػػػعجُ نُ الُاُييػػػػاكُ حُايُ ُح 
ُ
ُ
ُ

ػػرُ جُ ُف م ق ػػد ػػيفُ ُالاقمػػبُ ُتُ حا ُيل ػػُيػػتُ  ُ نُ ُح 
ُ

ُيانُ ف ػػػػػػػػػػػاجُاُوئ ػػػػػػػػػػػا ُمدُ دُ ُدفقتُاى ػػػػػػػػػػػفُ  
ُ ػػػاُوفُ ي ػػػيُ ُل ك ػػػفُا ػػػُم  ػػػُفُ اج  ُياأل ػػػُفُام 

ُ
ػػػػػػػماُعُ   ُر ػػػػػػػو افُ ُإ ل ػػػػػػػ ُوُ مى ػػػػػػػقُان ُدُ ُيم 

ُ                                                            

ُ.ُِْٗ/ُٓالبيتُمفُالرجزُالبفُمالؾُفيُتاريخُاإلسبلـُُ(ُ)
ُ.ُِْٗ/ُٓيطُالبفُمالؾُفيُتاريخُاإلسبلـُالبيتافُمفُالبس(ُِ)
َُْٖ/ّكفػكاتُالكفيػاتُُِٓ/ِكتػاريخُابػفُالػكردمُُِْ/ّكنيايةُاألربُُّٔ/ُجماؿُالقراءُككماؿُاإلقراءُ(ّ)

ُ.ُُّٓ-ُّْ/ُكبغيةُالكعاةَُُِٕكالبمغةُُٖٔ/ٖكطبقاتُالشافعيةُلمسبكي
مةُ،ُكآخػرهُنػكفُ:ُالجبػؿُالمشػرؼُعمػىُمدينػةُقاسيكف:ُبالفتحُ،ُكسيفُميممةُ،ُكالياءُتحتياُنقطتػافُمضػمُك(ُْ)

دمشؽُ،ُفيوُعدةُمغايرُ،ُيركلُفيوُأخبارُالصالحيفُ،ُُقمتُ:ُكىكُاآلفُمحٌمةُكبيرةُممتٌدةُفيُسفحوُبيػاُ
تػػػربُكربػػػطُكمػػػدارسُكجامعػػػافُ،ُيصػػػٌمىُفييمػػػاُالجمعػػػةُ،ُكمارسػػػتافُ،ُكسػػػكؽُكبيػػػرُ،ُأكؿُمػػػفُسػػػكفُبػػػوُ

حػيفُكػافُممػككيـُالفػرنجُقبػؿُفػتحُصػبلحُالػديفُ؛ُفجػاءكاُكسػكنكاُالمقادسةُالػذيفُىػاجركاُمػفُبػبلدُالقػدسُ
ُ.ُِٓٗ/ْكمعجـُالبمدافَُُُٕٓ/ّبو،ُكسكفُمعيـُبعدُذلؾُناسُكثيرُتبٌركاُبيـ.ُانظر:ُاالطبلعُ

كنفػػحُُُّٓ-ُّْ/ُكبغيػػةُالكعػػاةَُُْٖ/ّفػػيُفػػكاتُالكفيػػاتُ(ُاألبيػػاتُمػػفُالخفيػػؼُلشػػرؼُالػػديفُالحصػػنيُٓ)
ُ.ُِِٔ/ِالطيبُ

ُ.ُِِٕ/ِكنفحُالطيبُُُّٕ/ُاتُمفُالبسيطُالبفُالنحاسُفيُبغيةُالكعاةُاألبيُ(ٔ)
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ُؾالُ مُ ُفُ ادُاُةُ فيُّلاُا ُُفُاعُ ُةُ ذُ داُنُ 
 ُغةمُ::ُلُةُ يُّفُ لُاألُ ا

كؼُه:ُ"ُ(1)(ُ،ُكجاءُفيُلسافُالعربالمغكمُلكممةُاأللفيةُ)ألؼالجذرُُ ُالعىدىدُمىٍعري ًُمفى ُاألىٍلؼي
ُآليؼُه ٍمعي ،ُكىاٍلجى ييقىاؿُيُميذىكَّره لَّفىةُهُأىٍلؼُه:ُ،ُكى ُ.أىلفاُنُأىٍعطاهُأىمًُباٍلكىٍسًر،ُ،ُيٍأًلفيوُكأىلىفىوُ،ُميكىمَّمةُهُأىمُمؤى "ُ

ُسنةُألؼُعفُعبارةُزمنٌيةُفترةُ،ُأىٍلؼُمفُصناعيٌُُمصدرُ:ُأٍلفيَّة"ُ:ُ(2)عمرمختارُُأحمدكقاؿُ
ُالنَّحكُفيوُلخَّصُمالؾُالبفُمشيكرُنحكمٌُُعمؿ:ُاألىٍلفيَّة،ُُكُالثالثةُاأللفٌيةُفيُاآلفُنعيش،ُكاممة
ُ.ُ"بيتُألؼُمفُأرجكزةُفيُالعربيٌُ

 ُةُ يُّفُ لُاألُ ا: ُ:ُاصط حاُم
ُُاأللفيةُ ُمف ُمنظكمة ُعف ُعبارة ُكالصرؼُُأبيات:ىي ُالنحك ُصاحبيا ُيجمع ،ُ الشعر

عميياُمصطمحُألفيةُ؛ُألنياُتقعُفيُألؼُبيتُمفُالشعرُتقريبانُ،ُكمفُأىـُُؽُىًمُطٍُ،ُكأُيكمسائميماُ
ُ:ُالنحكُفيُلفياتاأل

 بػػُ)الدرةُاأللفية(ُ.ُكسكمةالمُق(ُِٖٔ)تُألفيةُابفُمعطُو .ُ
 بػػُ)الخبلصة(ُ.ُالمكسكمةق(ُِٕٔألفيةُابفُمالؾُ)ت .ِ
 بػػُ)الفريدةُ(ُ.المكسكمةُق(ُُُٗيكطيُ)تألفيةُالس .ّ
شاعتُىذهُالمنظكماتُفيُآخرُالقرفُالسادسُاليجرمُ،ُكماُبعدهُمفُعصكرُالمؤلفاتُ،ُُ

ُحفظانُلقكاعدىاُ،ُكتسييبلنُلمطالبيفُفيُحفظُضكابطياُ.
ق(ُ،ُكىيُمنظكمةُمشيكرةُفيُديارُالعربُ،ُِٕٔتلفيةُفيُالنحكُلمشيخُابفُمالؾُ)األُ

كالصرؼُ،ُكىيُاختصارُ،ُ(ُفيُعمميُالنحكُػ)الخبلصةقاصدُالعربيةُ،ُكالمسماةُبكجمعُفيياُم
ُكاشتيرتُ ،ُ ُالعمماء ُبعضُأقكاؿ ُيختار ُككاف ،ُ ُالعمماء ُمذاىب ُفييا ُكجمع ،ُ ُالشافية الكافية

،ُىيُالخبلصة:ُ"(3)خميفةُُحاجيباأللفيةُ؛ُألٌفُمجمكعُأبياتياُتقريبانُألؼُبيتُمفُالرجزُ،ُكقاؿُ
ُكبدأىاُابفُمالؾُبقكلوُ:ُ"ُ.رجزتُباأللفيةُ،ُألنياُألؼُبيتُفيُالإنماُاشتيُر

ػػػػػػػدُ ُق ػػػػػػػاؿُ  م  ال ػػػػػػػؾُاداػػػػػػػفُ ُى ػػػػػػػوُ ُم ح  ُم 
ُ

ػػػػػػػدُ   م  د ػػػػػػػيُا حا ػػػػػػػرُ ُاُ ُر  يا ال ػػػػػػػؾُ ُخ  ُم 
ُ
ُ
ُ

ػػػػػم ياُم م ػػػػػ ُم ص  ػػػػػطف  ُالن دػػػػػيُ ُع  ُالام صا
ُ

م يفُ ُوآل ػػػػػػػػػوُ   م  ػػػػػػػػػىكا ُالش ػػػػػػػػػر ف اُالم  ا
ُ يفُ  ػػػػػػػػػػػػػى   ُالاف ي ػػػػػػػػػػػػػوُاُف ػػػػػػػػػػػػػيُاُ ُو ا  ا

ُ
ػػػػػػدُ مُ   ػػػػػػوُ ُق اص  و ي ػػػػػػوُاُد ي ػػػػػػاُالن حا ُم حا

ُ زُد م فاػػػػػػػظُ ُاألقاصػػػػػػػ ُى ق ػػػػػػػر بُ  ػػػػػػػوج  ُم 
ُ

ى دا  ػػػػػطُ   ؿُ ُو  ػػػػػدُ ُالاد ػػػػػذا ػػػػػزُ ُد و عا م ناج 
(4)ُ

ُ
                                                           

ُ.ُٗ/ٗلسافُالعربُُ(ُ)
ُ.َُُُ/ُمعجـُالمغةُالعربيةُالمعاصرةُُ(ِ)
ُ.ُُِٓ/ُكشؼُالظنكفُُ(ّ)
ُ.َُُ/ُكشرحُابفُعقيؿُُٗاألبياتُمفُالرجزُالبفُمالؾُفيُألفيةُابفُمالؾُُ(ْ)
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ُ
إلدغاـُ،ُكبعدُذلؾُابابُكآخرُبابُفيياُتوُببابُالكبلـُكماُيتألؼُمنوُ،ُبدأُابفُمالؾُألفيُُ

ُختمياُبقكلوُ:
ػػػػػػا م  ػػػػػػوُ ُو  ما   ػػػػػػؿُاُق ػػػػػػدُاُع ن يػػػػػػتُ ُد ج  ُك م 

ُ
م ػػ ُن ظامػػاُم  ػػؿُ ُع  ػػاتُ ُج  م  ػػى م ؿُاُالام ي  ُاشا

ُ
ُ
ُ

ػػػػػ  ص  ػػػػػفُ ُا حا ػػػػػوُاُالاك اف ي ػػػػػةُ ُم  ص  ُالاخ   
ُ

ػػا  ػػ ُك م  نػػ ُمُاقاى    ػػوُاُد ػػ  ُُغ  اص  ُخ ص 
ُ ػػػػػػػػػػػػدُ  م  ػػػػػػػػػػػػم ياُمُاُ ُف أ حا م ػػػػػػػػػػػػ ُم ص  ُع 

ُ
ػػػػػػػػػدُ   م  ػػػػػػػػػرُ ُم ح  يا ػػػػػػػػػ  ُُن د ػػػػػػػػػيُ ُخ  ُا را  

ُ ر هُاُالاك ػػػػػػػػػػر اُـ ُالاغ ػػػػػػػػػػرُ ُو آل ػػػػػػػػػػو ُالاد ػػػػػػػػػػر 
ُ

د وُ   ػػػػػػحا ص  د ػػػػػػيافُ ُو  ي ػػػػػػر هُالم نى خ  الخ 
(1)ُ

ُ
ُ

كحيثُذكرُابفُالكردمُمكافُنظـُابفُ،ُألفيةُابفُمالؾُمفُأشيرُمؤلفاتُابفُمالؾُكتعدُُ
اءُقىاًضيُشىيخنىاُكىأىٍخبرًني:ُ"ُ(2)مالؾُأللفيتوُ،ُفقاؿ :ُقىاؿُى،ُُبىاًرًزمٌُالُبفُاُىبةُالٌديفُشرؼُاٍلقىضى

ةُالٌديفُجماؿُالشٍَّيخُنظـ صى ُ"ُ.عندنىاُبحماهُاأللفيةُاٍلخيبلى
ُخمسةُُ ُأبكابيا ُ،ُكيبمعُعدد ُأبكابانُكفصكالن ُابفُمالؾُمفُمقدمةُ،ُكخاتمةُ، كتتككفُألفية

كسبعيفُبابانُ،ُأكلياُبابُالكبلـُكماُيتألؼُمنوُ،ُكأخرىاُبابُاإلدغاـُ،ُكىيُمفُكامؿُالرجزُ،ُ
معيفُ،ُحتىُالُتختمطُاألبكابُُ،ُكسمىُابفُماؾُكؿُبابُباسـ(ُستُمراتُُميٍستىٍفًعميفٍُ)ُاككزني

ألفيةُابفُمالؾُمفُُتٍُحُىرًُحيثُشُيُفظياُ،تقانياُ،ُكسيكلوُحاُ فيياُ،ُمماُيساعدُفيُضبطياُ،ُُك
ُ .ُ ُالتعميؽُعمييا ُقاؿُكقدأكثرُمفُعالـُ،ُكيذكرُأفُالعمماءُيفتخركفُبشرحُألفيةُابفُمالؾُ،

ُ:ُ(3)كألفيتوُمالؾُابفُيمدحُالمغاربةُعضب
ػػػػُيد ػػػػماُقُ ُتُاّزق ػػػػمُ ُدُاق ػػػػلُ  ُـ يُ    ُيػػػػاونُ فُ جُ ُا
ُ

ػػُمػػاكُ   ػػخُامُ الُاُّزؽُ م  ػػُيُّم  ُمالػػؾُ ُبُ ىُ ذُام 
ُ
ُ
ُ

ػػوُ  ُ ُ م ػػعُ ُاؿُ ص  ػػوُااأل  ُق ػػدُّىاُق ػػدُ الُادُ ُاؿُ ص 
ُ

ػػػأ ُفُ   ُمالػػػػؾُ ُيػػػعُ طُ قُاى ُدُ ُاتُ ي ػػػداُأ ُكُ ُتُاحُ  ا
ُ ىػػػػػػػاُاليػػػػػػػو ُذاؾُ ُإذُوقم ػػػػػػػدتُُّ ُل مراد 

ُ
ػػػا ُُيػػػدُ م ُقُاىُ كُ   ػػػالنُ ُ ُـ عا ُمالػػػؾُاداػػػفُ ُاةُ ح 

ُ ى يػػػػػػػػا يػػػػػػػػاُةلرقػػػػػػػػُيُّرقػػػػػػػػُومم كا ُلفظ 
ُ

ف  ماكػػػاُا ر ػػػاهُلُكنػػػتُوا  ُلمالػػػؾُم 
ُ ُف ػػػػ ُد ذاؿُم ياجىيُيىياُم نُ يا:ُيُ يىُ ادُ ن ُوُ  ُؾُ ال ػػػػمُ جُ ُيعُ دُ يُد ػػػػومػػػػاليُقميػػػػؿ 
ُ ُ

                                                           

ُ.ُِْٓ/ْكشرحُابفُعقيؿَُُٖلفيةُابفُمالؾُاألبياتُمفُالرجزُالبفُمالؾُفيُأُ(ُ)
ُ.ُُِٔ/ِتاريخُابفُالكردمُُ(ِ)
ُ.ُِّّ/ِاألبياتُمفُالطكيؿُلبعضُالمغاربةُفيُنفحُالطيبُُ(ّ)
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ُؿُ وُ األُ ُؿُ صُاالفُ 
ُضُّر ُجُااليُ ُفُ امُ الثُ ُفُ رُايُالقُ فُ ُؾُ الُ مُ ُفُ ادُاُةُ يُ فُ لاُا ُُاحُ ر ُشُ 

ُ(ةُ يُّفُ صُاوُ ُػػػةُ ا ُ ر ُدُ )
ركحيـ،ُشُييـُكُىاتُىيُىحُىُ:رمٌُجٍُاليًُُفًُامًُالثٌُُفًُرٍُيُالقُىفًُُؾًُالًُمُىُفًُابٍُُةًٌُيًُفٍُلُأىُُاحُىرٌُشُيُؿُيصٍُذاُالفُىىٌُُؿُياكُىنىُتىُيُى

ُ:ُاليةتُىالٍُُاطًُقىُنًُمىُالٍُعُىُؿُيمُىشٍُيىُكُى
يَّافًُُأىبيك - ًكتىابيوُيُحى ـًًُُفيُالٌساًلؾًُُمىٍنيىجُي:ُُكى مىُالكىبلى  .مىاًلؾُُاٍبفًُُأىٍلًفيَّةًُُعى
ًكتىابيوُيُالميراًدم -  .ُُمىاًلؾُاٍبفًُُأىٍلًفٌيةًًُُبشىٍرحًُُكىالمىسىاًلؾًُُالمىقىاًصدًُُتىٍكًضيحُي:ُُكى
ٍرًدمُاٍبفُي - ًكتىابيوُيُالكى ةًُُتىٍحًريرُي:ُُكى اصى ًةُُتىٍيًسيرًًُُفيُالخيصى صى  .الخيبلى
اًرمًُىشىاـًُُاٍبفُي - ًكتىابيوُيُاألىٍنصى حُي:ُُكى  .مىاًلؾُُاٍبفًُُأىلىًفٌيةًُإًلىُالمىسىاًلؾًُُأىٍكضى
ٍكًزيةًُُيـًُالقُىُاٍبفُي - ًكتىابيوُيُالجى ؿٍُُإلىُالٌساًلؾًًُُإٍرشىادُي:ُُكى  .مىاًلؾُُاٍبفًُُأىٍلًفٌيةًُُحى
ًقيؿًُُاٍبفُي - ًكتىابيوُيُعى ًقيؿًُُاٍبفًُُشىٍرحًُ:ُُكى مىىُعى اًلًؾُُاٍبفًُُاألىٍلًفيَّةُعى  .مى
اًبرًُُاٍبفُي - ًكتىابيوُيُاليىكىاًرمُجى  .مىاًلًؾُُاٍبفًُُأىٍلًفٌيةًُُشىٍرحُي:ُُكى
ةُىًُفيُشىٍرحًُُالٌشاًفيةُيُالمىقىاًصدُي:ًُُكتىابيوُيكُىُالٌشاًطًبيٌُ - صى ُ.اٍلكىاًفيةُُاٍلخيبلى
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ُؿُ وُ األُ ُثُ حُ دُاالمُ 
ُؾُ الُ مُ ُفُ ادُاُةُ يُ فُ لاُا ُُم عُ ُُـ   ُكُ الُيفُ ُؾُ الُ ال ُُّجُ يُ نُا:ُمُ ُوُ ادُ ىُ كُ وُ ُافُ يُ وُحُ د ُاُ 

ي افُ ُا د واولمُ:ُُ وُ دُ  ُ ن ُوُ ُوُ مُ ا ُا:ُُح 
(1)ُ:ُ

مَّدىكُ ميٌُُبفُسيؼييُكُبفُميحى يَّافُ،ُُبفُييكسيؼُبفُعى إلماـُالحافظُالعبلمةُفريدُالشيخُاحى
ماـُالنحاة،ُكشيخُالزمافُ،ُعصرهُ يَّافُأىبيكُالٌديفُأثيرُ،ُاإًلمىاـُكا  ُانيُالغرناطيٌُالجيٌُُاألندلسيُحى
َُـّ،ُُالبربرُمفُقىبيمىةًُإلىىًُنٍسبىةُ،ُالنفزمٌُ ُكمفسره،ُ،ُغكيوكل،ُُعصرهُنحكمُالظَّاًىًرٌمُ،ُمٍصًرمٌُالُث
ُكأديبوُ.ُكمؤرخو،ُُكمقرئوُ،ُكمحدثو

 ُ ُُوُ ى ُأُ شُان ُوُ ُهُ دُ ل ُوُام:ُ
دُغرناطةُقىاًعدىةُحضرةُمفُمدينةُكىيُ(مطخشارش)بػُمكلدهُكاف ُأكاخرًُفيُاألندلسًُببلى

ُ.ُ(ِ)بالقاىرةُأقاـُأفُإلىُكتنقؿُ،ُمالقةُإلىُرحؿىجرمُ،ُثـُُكًستًمائىةُكىخمسيفُأىربعُسنةُشىكَّاؿ
 ُ ُُوُ ىُ   ُحُ رُ وُ ُوُ مُ ماُع:ُ

ُُك ُاألندلسُ، ُالقرآفُبالركاياتُ،ُكسمعُالحديثُبجزيرة ُكثغبقرأ ،ُ ُإفريقية رُاإلسكندرية،ُبلد
،ُكلوُإقباؿُككتبُ،ُكطمبُكالعراؽُ،ُكاجتيد،ُؿُاإلجازاتُمفُالشاـُصٌُ،ُكحُىكببلدُمصرُكالحجاز

بديعيةُ،ُعارؼُبالمغةُاتُالكنثرُ،ُكلوُالمكشحُعمىُالطمبةُاألذكياءُ،ُكعندهُتعظيـُليـُ،ُكنظـُ
ُا ُاليد ُكلو ،ُ ُفييما ُالدنيا ُالنحكُكالتصريؼُفيكُإماـ ُكأما ،ُ فيُتفسيرُُلطكلىكضابطُأللفاظيا

ُ،ُكطبقاتيـُ،ُكتكاريخيـُ،ُكحكادثيـ،ُكالفركعُ،ُكتراجـُالناسُ،ُُ،ُكالشركطالقرآفُ،ُكالحديثُ
ةُ،ُكترخيـُكتفخيـُ،ُاىتـُبمؤلفاتُكتقييدُأسمائيـُخصكصانُالمغاربةُعمىُماُيتمفظكفُبوُمفُإمال

ُ.ُُُ(ْ)،ُكتكلىُتدريسُالتفسيرُبالقبةُالمنصكرةُ،ُكاإلقراءُبالجامعُاألقمرُ(ّ)سيبكيوُ،ُكابفُمالؾ
  ُُوُ قُ   ُخُاا ُوُ ُوُ اىُ فُ ص:ُ

ُعمةُشيخُحسفُالكافُُُ ُُكىٍجومميحُال، ُُظىاىرُالمٍَّكفُمشرباُن، ُحمرىة ُمنكرُالشيبةُ، كىًبيرُ،
ُمسترس ُكثةالمٍّْحيىة ُتكف ُلـ ًُفييىا ُالٌشٍعر توُكُ،ؿ ُالُفصيحةًُعبىارى ُاألندلسُيٍعقد مفُُقىاؼُقىًريباُنليغىة

ُ(ٓ)كىاؼال ُالذىفُك، ُثقكب ُفي ُكحده ُنسيج ُبعمـُُكاف ُكاالضطبلع ،ُ ُكالحفظ ُاإلدراؾ ُكصٌحة ،
ُاُنمييبُ،ُالبسطُشديدُ،ُككافُ،ُإماـُالٌنحاةُفيُزمانوُغيرُمدافعُ،ُكالتفسيرُكطريؽُالركايةُالعربية
فٍُ،ُُيمؿٌُُالُ،ُالحديثُمميحُ،ُمكثراُنُشاعراُنُ،ُالٌسمتُكطرحُ،ُكالغزؿُالٌدعابةُمعُجيكرياُن ُأطاؿ،ُكا 

                                                           

كبغيػةُُٖٓ/ٔكالػدررُالكامنػةُُُّْٕكمعجػـُالشػيكخُلمسػبكيُُُٕٓ/ٓكالكافيُبالكفياتُُُٕ/ْفكاتُالكفياتُُ(ُ)
ُ.ُِٓ/ٕكاألعبلـُُُّكالشيادةُالزكيةُُِٕٖ/ِكطبقاتُالمفسريفَُُِٖ/ُالكعاةُ

الشيادةُالزكيةُُٖٓ/ٔكالدررُالكامنةُُِٕٕ/ٗكطبقاتُالشافعيةُالكبرلُلمسبكيُُِٕ/ْانظر:ُفكاتُالكفياتُُ(ِ)
ُ.ُُِٓ/ٕكاألعبلـُُِٖٖ/ِكالبدرُالطالعَُُّ

ُ.ُُٕٓ/ٓكالكافيُبالكفياتُُِٔٔ/ُالييمافُُثكنكُٕٓ/ْفكاتُالكفياتُُ(ّ)
ُ.ُْْٕكمعجـُالشيكخُلمسبكيُُُْتذكرةُالحفاظُلمحسينيُُكذيؿُُٕٔ/ٓياتُالكافيُبالكفُ(ْ)
كطبقػػػاتُالمفسػػػريفُُِِٖ/ُكبغيػػػةُالكعػػػاةُُّٔ/ٔكالػػػدررُالكامنػػػةُُُٕٔ/ٓأعيػػػافُالعصػػػرُكأعػػػكافُالنصػػػرُُ(ٓ)

ُ.ُِٖٗ/ِلمداككدمُ
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كالُيؤمفُككافُالغريبةُأٌنوُكافُيكصؼُبالبخؿُ،ُُ.ُمفُصفاتُأبيُحيافُ(ُ)بوُكانتفعُجٌدا،ُكأسفٌُ
كىافُى":ُُ(ِ)عنوُاألدفكمُقىاؿُىالبدعُالفمسفيةُ،ُفب كىافُىُ،ًُباٍلكىرًـُُالنَّاسُيفخرُكىمىا،ُُبالبخؿُيفخرُكى ُكى

ديكقناُنُثبتاُن ةُ،ُصى ُ."كالتجسيـُكاالعتزاؿ،ُُالفمسفيةُبدعالُمفُالعقيدةُسىالـُحجَّ
 ُ ُُيُ:ينُ الدُُّوُ دُ ىُ ذُام
ُأ ُأغمب ُالطبقاتجمعت ُكتب ُكقفتُي، ُالتي ُمذىبوُُأفَُُّ،ُعميياُكالتراجـ ُكاف ُحياف أبا

يرلُرأمُالظاىريةُ،ُُككافُأكالُن:ُ"ُ(ّ)عنوُدممذىبُالشافعيُ،ُحيثُقاؿُالصفظاىرم،ُثـُاعتنؽُ
،ُاالعتزاؿُكُيرفضُالفمسفةُ،ُكالتجسيـُككافُأبكُحيافُُ."-رضىُاُعنو-وُتمذىبُلمشافعيٌنُأثـُ

ُ"كلُ:ُقاؿُاإًلدف،ُكفيُذلؾُ ُالعقيدة مفُالبدعُالفمسفيةُ،ُكاالعتزاؿُكافُثبتانُصدكقانُحجةُسالـ
،ُ ُاإلماـُعمىُبفُأبيُطالبُكماؿُإلىُمذىبُأىؿُالظاىرُكالتجسيـ ُكقاؿُابفُُ(ْ)،ُكمحبة ،

ُ"ُ.فُمذىبُالظاىرُمفُعمؽُبذىنوكافُأبكُحيافُيقكؿُ:ُمحاؿُأفُيرجعُع:ُ"ُ(ٓ)حجر
 ُ ُُوُ وخُ يُ ش:ُ

ُالمغةتمقَّىُأبكُحيافُ ُأكابرُعصرهكالقرآفُالكريـُ،ُكالحديثُالشريؼُكالنحكُعمىُيدُُ،عمـك
ُ،ُكمنيـُ:ُ(ٔ)كخ،ُكالفقياءُ،ُكاألدباءُكالشيمفُالعمماءُ
ميٌُُأىبيك .ُ ُ.ُ(ٕ)الًفيرمُاٍلقرًشيُاأٍلىٍحكىصُأبيُبفُعى
ُ.ُ(ٖ)النٍَّحًكمٌُُاٍلحمىًبيُالٌنحاسُاٍبف .ِ
 .ُ(ٗ)أبكُالحسفُاألبذم .ّ

                                                           

ُ.ُِٖ/ّاإلحاطةُفيُأخبارُغرناطةُ(ُُ)
ُ.ُِٖٗ/ِكُطبقاتُالمفسريفُلمداككدمُُِِٖ/ُبغيةُالكعاةُُ(ِ)
ُ.ُِّّ/ٓكأعيافُالعصرُكأعكافُالنصرُُُٕٔ/ٓالكافيُبالكفياتُُ(ّ)
ُ.ُُُُٖ/ُارتشاؼُالضربُمفُلسافُالعربُ(ُْ)
ُ.ُٗٓ/ٔالدررُالكامنةُ(ُٓ)
كالػػدررُُّْٕكمعجػػـُالشػػيكخُلمسػػبكيُُِٖٕ/ٗكطبقػػاتُالشػػافعيةُلمسػػبكيُُُْٖ/ٓانظػػر:ُالػػكافيُبالكفيػػاتُ(ُٔ)

ُ.َُِٖ/ُكبغيةُالكعاةُُٖٓ/ٔالكامنةُ
ىكُالحسيفُبفُعبدُالعزيزُبفُمحمدُبفُعبدُالعزيزُبفُمحمدُبفُأبيُاألحكصُ،ُاألستاذُالمجكدُأبكُعميُُ(ٕ)

عمػػيُالحيػػانيُاألندلسػػيُالفيػػرمُ،ُالمعػػركؼُبػػابفُالنػػاظرُقاضػػيُالمريػػةُكمالقػػةُ،ُكػػافُمػػفُفقيػػاءُالمحػػدثيفُ
ُ.ُّٓٓ/ُةُكبغيةُالكعاُِِْ/ُق(ُ.ُغايةُالنيايةُٕٗٔالقراءُالٌنحاةُاألدباءُ،ُتكفي)

ىػػكُمحمػػدُبػػفُإبػػراىيـُبػػفُمحمػػدُبػػفُأبػػيُنصػػرُ،ُاإلمػػاـُالعبلمػػةُحجػػةُالعػػربُ،ُبيػػاءُالػػديفُابػػفُالنحػػاسُُ(ٖ)
كالبمغػػةُُِْٗ/ّق(ُ.ُانظػػرُ:ُفػػكاتُالكفيػػاتُٖٗٔالحمبػػيُالنحػػكمُ،ُشػػيخُالعربيػػةُبالػػديارُالمصػػريةُ،ُتػػكفي)

ُ.ُُّ/ُكالبغيةُالكعاةُُُِْٖ
ُنحكيػػاُذىاًكػػرناُلٍمخػػبلؼًُفػػيُالنٍَّحػػك،ُمػػفُُىػػكُعمػػيُبػػفُمحمػػدُبػػفُمحمػػدُبػػفُعبػػدُ(ٗ) الػػرحيـُالخشػػنيُاألبػػدمُ،ُكىػػافى

لـُيكفُيعرفويُكحفظو،ُ ٍيووُكالكاقفيفُعمىُغكامضوُ،ُكى أحفظُأىؿُكقتوُلخبلفيـُ،ُمفُأىؿُاٍلمعرفىةًُبًكتىابًُسيبىكى
بيَّة ُأحفظُمفُرىأىٍينىاهيًُبعمـُاٍلعىرى يَّافًُفيُالنضار:ُكىافى ُأىبيكُحى قىاؿى ُ.ُُٗٗ/ُِق(ُ.ُبغيةُالكعاةَُٖٔ،ُتكفي)ُكى
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اًرمٌُُاُعبدُأىبيك .ْ ُ.ُ(ُ)يبالشاطُاأٍلٍنصى
ُ.ُ(ِ)الغرناطيُالثقفيُجعفرُأبك .ٓ
 ُ ُُهُ يذُ مُ   ُى:ُ

ماـُالمغةُ،ُكالنحكُ،ُكتتممذكافُأبكُحيافُمفُأكابرُعصُ أبيُحيافُكثيرُُيدُعمىُرهُ،ُكا 
ُُمفُالتبلميذ ُ:ُ(ّ)،ُكمنيـالذيفُاشتيرُبعضيـُ،ُكذاعُصيتيـُفيُشتىُالعمـك
ُ.ُ(ْ)النٍَّحًكمٌُُاٍلميٍقًرئُاُعبدُبفًُإٍبرىاًىيـ .ُ
اٍلمرىاًدمقىاسـُُأـُاٍبف .ِ

(ٓ)ُ.ُ
ُ.ُ(ٔ)السبكيُالديفُبياء .ّ
ٍيشُنىاظر .ْ ُ.ُ(ٕ)اٍلجى
ٍعفىرُأىبيك .ٓ  .ُ(ٖ)األندلسيُجى
 .ُ(ٗ)بفُجابرُاليكارمُالمالكيا .ٔ

                                                           

ىكُمحمدُبفُعميُبفُيكسػؼُبػفُمحمػدُبػفُيكسػؼُأبػكُعبػدُاُرضػىُالػديفُاألنصػارمُالشػاطبيُ،ُاإلمػاـُُ(ُ)
ػػاـُعصػػرهًُفػػيُالمُّغىػػةُ ًضػػيُالػػٌديفًُإمى ُرى العبلمػػةُفػػيُعمػػـُالعربيػػةُكالمغػػةُ،ُكػػافُعػػاليُاإلسػػنادُفػػيُالقػػرآفُ،ُكىػػافى

يَّػافُ،ُتػكفي)تصدرًُباٍلقىاًىرىًةُ،ُ ق(ُ.ُانظػرُ:ُتػاريخُْٖٔكىأخذُالنَّاسُعىنويُ،ُركلُعىنويُالشٍَّيخُأثيرُالػٌديفُأىبيػكُحى
ُ.َُّٓ/ْكالكافيُبالكفياتَُُّٓ/ُٓاإلسبلـُ

ػةُاٍلميٍقػًرئُالٍُُ(ِ) ػاـُاٍلعىبلمى اًصػـُ،ُاإًلمى مَّدُبفًُإٍبرىاًىيـُبػفُالزبيػرُبػفُعى ميحػدثُىكُأىٍحمدُبفًُإٍبرىاًىيـُبفُالزبيرُبفُميحى
ُيحػررُالمُّغىػةُكيعممنػيُ يَّػافُكىػافى ػاحبُالتصػانيؼُ،ُقػاؿُأىبيػكُحى ػالـُاألنػدلسُالنٍَّحػًكٌمُصى اًفظُالمنشػئُالبػارعُعى اٍلحى

الـُرىأىٍيتوُ،ُتكفي) ُأٍفصحُعى كىافى ُ.َُُُْ/ٔىػ(ُ.ُالكافيُبالكفياتَُٖٕاٍلمنطؽُيىٍعًنيُالنٍُّطؽُ،ُكى
كطبقػػػاتَُُِٖ/ُكبغيػػػةُالكعػػػاةُُْٔ/ٔكالػػػدررُالكامنػػػةُُِٕٖ/ٗانظػػػر:ُطبقػػػاتُالشػػػافعيةُالكبػػػرلُلمسػػػبكيُُ(ّ)

ُ.َُُّ/ُِكمعجـُالمؤلفيفُُُِِٓ/ٖكشذراتُالذىبُُِٖٖ/ِالمفسريفُلمداككدم
ًبيَّػًةُُ(ْ) مٌيُبفُيحيػىُبػفُخمػؼُالمقػرلءُ،ُالشَّػٍيخُبرىىػافُالػٌديفُالحكػرمُاعتنػىًُباٍلعىرى ىكُإٍبرىاًىيـُبفُعبدُاُبفُعى

ُدُر يَّاف،ُتكفي)كالقراءاتُ،ُكالـز ُ.ُُِٕ/ٖكشذراتُالذىبُُُّ/ُق(ُ.ُالدررُالكامنةُْٕٗسُالشٍَّيخُأبيُحى
ىكالحسػػػفُبػػػفُقاسػػػـُبػػػفُعبػػػدُاُبػػػفُعمػػػيُالمػػػرادمُالنحػػػكمُ،ُالمغػػػكمُ،ُالفقيػػػوُ،ُكػػػافُإمامػػػانُفػػػيُالعربيػػػةُ،ُُ(ٓ)

ُِِٕ/ٖىبُق(ُ.ُشػػذراتُالػػذْٕٗ)كالقػػراءات،ُأخػػذُالعربيػػةُعػػفُعػػددُمػػفُالعممػػاءُمػػنيـُ:ُأبػػكُحيػػافُ،ُتػػكفي
ُ.ُُٕٓ/ُكبغيةُالكعاةُ

ىكُأحمدُبفُعميُبفُعبدُالكافيُبفُعميُبفُتماـُبفُيكسؼُبفُمكسىُبفُتماـُالسػبكيُ،ُالشػافعيُ،بيػاءُُ(ٔ)
يَّػػػػافُ،ُ ػػػػفُأىًبيػػػػوُكىأبػػػػيُحى ُ،ُأخػػػػذُعى ،بيػػػػاءُالػػػػديفُ،ُأبػػػػكُحامػػػػدُ،ُفقيػػػػوُ،ُأصػػػػكليُ،ُمشػػػػارؾُفػػػػيُبعػػػػضُالعمػػػػـك

ُ.ُِّْ/ُةُالكعاةُكبغيُِْٖ/ُق(.ُانظرُ:ُالدررُالكامنةُٕٔٓكتكفي)
ىكُمحمدُبفُيكسؼُبفُأحمد،ُاإلماـُالفاضؿُالبارعُالعبلمةُ،ُالنحكمُالرئيسُالقاضيُمحبُالديفُالحمبػيُُ(ٕ)

ُِٕٓ/ُق(.ُانظػػر:ُبغيػػةُالكعػػاةُٕٗٔالحمبػػيُالشػػافعيُ،ُعػػالـُبالعربيػػةُ،ُمػػفُتبلميػػذُأبػػيُحيػػافُ،ُكتػػكفيُ)
ُ.ُُّٓ/ٕكاألعبلـُ

الػؾُالغرنػا(ُىكُٖ) ٍعفىػرُاألندلسػيُ،ُكلػدُبعػدُالسػبعمائةُ،كتعػانىُاآٍلدىابُفرافػؽُأىٍحمدُبفُييكسيؼُبػفُمى طيُ،ُأىبيػكُجى
يػرهُ،ُك يَّػافُكىغى ابرُاأٍلىٍعمىىُفحجػاُمىعىػوُ،ُكدخػبلُاٍلقىػاًىرىةُ،ُكلقيػاُأىبىػاُحى ٍعفىػرُمقتػدرانُُأىبىاُعبدُاُبفُجى ُأىبيػكُجى كىػافى

اًرفناُبالنحكُ،ُكفنػكفُالمّْسىػافُدٌينػاُن بيَّػةُُعمىُالٌنظـُكالنثرُعى ٍمػكُالمحاضػرةُكثيػرُالتكاليػؼًُفػيُاٍلعىرى حسػفُاٍلخمػؽُحي
ُ.َُّْ/ُكبغيةُالكعاةَُُُّْ/ُق(ُ.ُالدررُالكامنةُٕٕٗكىغىيرىىا،ُتكفي)

ىكُمحمدُبفُأحمدُبفُعميُبفُجابرُاألندلسيُاليٌكارمُالمالكيُ،ُأبكُعبدُا،ُشػمسُالػديف:ُشػاعر،ُعػالـُُ(ٗ)
ُ.ُِّٖ/ٓكاألعبلـُُّْ/ُق(ُ.ُبغيةُالكعاةَُٖٕفيُ)عالـُبالعربيةُأعمىُمفُأىؿُالمرٌية،ُتُك
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 ُ مُ مُ ال ُ ُاؿُ وُ قُاا ًُ ُُ:ُيوُ فُ ُا
الشيخُُاإلماـُأبكُحيافُبمكانةُعمميةُعاليةُمرمكقةُبيفُالعمماءُ،ُكاألدباءُ،ُكيتضحُُيُىظًُحُىُ

ُ:ُالعمماءُفيوُلناُذلؾُمفُخبلؿُأقكاؿ
ماـُ،ُالزمافُكشيخُالعصرُفريد،ُُمةالعبلُالحافظُاألماـُالشيخ"ُ:ُ(ُ)كقاؿُعنوُالصفدمُ ُكا 
،ُيكتبُأكُيشغؿُأك،ُُيسمعُكىكُإالُأرهُلـُألني؛ُُمنوُاشتغاالُنُأكثرُأشياخيُفيُأرُ،ُكلـُالنحاة
ُكلوُ،كنثرُنظـُكلوُ،ُليـُتعظيـُكعندهُ،ُاألذكياءُالطمبةُعمىُإقباؿُكلوُ،ُذلؾُغيرُعمىُأرهُكلـ

،ُُأللفاظياُضابطُ،ُبالمغةُعارؼُيقكلو،ُلماُمحررُ،ُينقموُفيماُثبتُكىكُ،ُالبديعةُالمكشحات
ُ"ُ.فييماُعصرهُفيُالدنياُإماـُفيكُ،ُكالتصريؼُالنحكُكأما
ُُالمصريةُالببلدُشيخُ،ُحيافُأبكُ،ُالديفُأثيرُالشيخ:ُ"ُ(ِ)عنوُالفيركزآبادلُالديفُمجدقاؿُُُ

ُالفنكفُيفُككضعُ،األقطارُمفُالطبلبُقصدهُ،ُالعربيةُعمـُفيُامكرئيسيُكالشاميةُُالمصرية
ُان"ُ.مصنفُخمسيفُعمىُتنيؼُكىيُ،ُالباىرةُالساميةُالمصنفات

ُشيكخو،ُحياةُفيُالنحكُفيُكتقدـ،ُُكمقرئوُكلغكيو،ُُعصرهُنحكم:ُ"ُ(ّ)كقاؿُعنوُالسيكطيُ
ُفيُكتقدمكاُ،ُعصرهُأكابرُعنوُكأخذُ،ُالمشيكرةُالكتبُكألؼُ،ُصيتوُكطارُ،ُاسموُكاشتير
ُ."ُحياتو

 ُ ُُُوُ مُ ظُان:ُ
ُ،ُكمنياُ:(ْ)ُُ،كلوُديكافُشعرُبلمةُأبكُحيافُأبياتُشعريةُكثيرةنظـُالشيخُالعلقدُُُ

ػػػػػ ُـاُاضُّدُ ع  ػػػػػفُ ُل ي ػػػػػ مػػػػػيُُّؿُ  ا ناػػػػػُع  م  ُةُ و 
ُ

م فُ ُبُ ى ػػذُاا ُُف ػػ  ُ  ُ ُيناػػعُ ُالػػر حا ُيػػاادُ عُ األا
ُ
ُ
ُ

ػػػػفُاُواث ػػػػحُ دُ ُُـاى ػػػػ ُيػػػػاى ُداُن ُىُ اجُ فُ ُيى ػػػػل ُزُ ُع 
ُ

ُيػػاالُ  ُ مُ الُاُتُ دُا  ػػىُ اكُافُ ُيونُ   ػػافُ نُ ُُـاى ػػوُ  
ُ ُكمفُنظموُأيضانُ:ُُُ

ل ػػػػػُوؿُ ذُ   ػػػػػالُاُيُال ػػػػػُي ق ػػػػػوؿُ  ػػػػػطُ ا ُُُـاو  ُوُ  ا
ُ

ػػػػػػػل ُُداد ػػػػػػػُدُاق ػػػػػػػفُ ُؿُاى ػػػػػػػ  ُيػػػػػػػوُ حُال ُُبُ مح 
ُ
ُ
ُ

ػػػػػػػػخُ ىُ  ػػػػػػػػُا ن ي ػػػػػػػػاُؿُ يا د يد ػػػػػػػػيُتناُاُ ش  ُح 
ُ

ػػػػػػػػد ض  نا ػػػػػػػػزُ ُا ن ي ػػػػػػػػاُو ع  ُميػػػػػػػػوُ حُ وُ ُفُ يا
ُ ُكمنوُ:ُ

ديدػػػػػػيُراض ُ ُُُُُُُُد ػػػػػػداُق ػػػػػػدُعػػػػػػار ض ُُح 
ُ

ػػػػفُح  ػػػػن وُ ُيػػػػا  ُرائػػػػضُ ُعػػػػار ضُ ُم 
ُ
ُ
ُ

ظ ػػػػػػػػػفُ  ػػػػػػػػػ ُق مدػػػػػػػػػيُا فُ ُق ػػػػػػػػػوُـ ُو    ُُُُُُُُ
ُ

ُد ال ػػػػػػػػػار ضُ ُي  ى ػػػػػػػػػدُُُّلُو األ صػػػػػػػػػؿُ  
ُ                                                            

ُ.ُِٕٔ-ِٔٔنىٍكتُاليميافُفيُنكتُالعميافُ(ُُ)
ُ.ُُِٓالبمغةُُ(ِ)
ُ.ُّٔٓ/ُحسفُالمحاضرةُفيُتاريخُمصرُكالقاىرةُ(ُّ)
ُ(ُالبيتُاألكؿُكالثانيُمفُالطكيؿُ،ُكالثالثُكالرابعُمفُالكافرُ،ُكالخامسُكالسادسُمفُالسريعُألبيُحيافُفيْ)

كطبقاتُالشافعيةُُُٕٔ/ٓكالكافيُبالكفياتُُّْٕ/ٓكأعيافُالعصرُكأعكافُالنصرُُِٕ/ْفكاتُالكفياتُُفي
ُ.ُِّٖ/ُكبغيةُالكعاةُُِٖٓ/ٗالكبرلُلمسبكي
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 ُ ُُُوُ اىُ فُ ل ُؤُ م:ُ
ُمجمكعةُ ُحياف ُأٌلؼُأبك ُُلقد ُالكتبُفيُمجاالتُعٌدة ُمف ُكبيرة ُُك، :ُ ُالتفسير،ُمنيا في

ُالشيخُالعبلمةُأبكُحيافُ:التيُألَّفياُالكتبُ،ُمفُُ(ُ)كالقراءاتُكالنحك،ُكالصرؼ،ُكالمغة
ُُعمـُالبيتُالكافيةُاألبياتكتابُُ ُالقافية ،ُُالغريبُمفُالقرآفُفيُبماُاألريبُإتحاؼكتابُُك،

ُالبحرُبا،ُككتالصفارُكتابُمفُالممخصُاألسفارُ،ُككتاباألتراؾُُلسافُفيُألفعاؿاككتابُ
ُنحاةُفيُالندسُتحفة،ُككتابُُسيبكيوُألحكاـُالتجريد،ُككتابُُالعظيـُالقرآفُتفسيرُفيُُالمحيط
،ُككتابُُالفصؿُأحكاـُفيُالفصؿ،ُككتابُُالتسييؿُشرحُفيُكالتكميؿُالتذييؿ،ُككتابُُساألندل

ُككتابُعصرهُرجاؿُتراجـُفيُالعصرُمجاني ُككتابُُالترؾُسيرةُفيُالمسؾُنفحة ، ُنكافث،
ُ.ُُالشعرُدمائثُفيُالسحر

ُمنيجُ،ُكتابُرشدُابفُنيايةُمسائؿُتجريدُفيُالرشدُمسمؾُكتاب:ُُتصنيفوُيكمؿُـلُكمماُُ
ُكاإلعرابُالتصريؼُعمميُفيُاإلعرابُنيايةكتابُُك،ُُمالؾُابفُألفيةُعمىُالكبلـُفيُالسالؾ

ُرجز) )ُ ُاُرحموُ،ُاليحمكرُلسافُفيُالمخبكرُكُ،العصرُشعراءُفيُاليصرُمجانيُكتابُك،
 .ُتعالى

 ُ ُُوُ اىُ ف ُو:ُ
كحيثُُ،ُالعمماءعاشُالشيخُالعبلمةُأبكُحيافُطيمةُحياتوُفيُطمبُالعمـُ،ُكخدمةُالعمـُُكُ

ُالمغ ُعمكـ ُالكتبُفي ُمف ُىذاُترؾُمجمكعة ُكبعد ،ُ ُكالتراجـ ُكالنحك ُكالحديثُ، ،ُ ُكالقرآف ،ُ ة
ُ،التطكاؼُ ُالببلد ُفيُشرؽ ُاُكالتجكاؿُألبيُحياف ُشاءتُإرادة ،ُ ُحياتوُُكغربيا ُتيختـ ُأٍف ،
"،ُ ُبالقاىرة ُفتكفيُفي ُخمسُكأربعيفُكسبعمئة ُسنة ُمفُصفر ُكدفىجرمُالثامفُعشر ُفيُ، ف

ُسنةُصفرُمفُكالعشريفُالثامفُالسبتُيـكُ،ُكقيؿُ:ُ"إٌنوُتكفيُعشيُ(ِ)مقابرُالصكفيةُبالقاىرةُ"
ُُكسبعمائةُكأربعيفُخمس ،ُ ُُالقاىرةُبظاىرُبمنزلوىجرم ُكقاؿُُ(ّ)الصكفية"ُبمقابرُكدفف، ،

ُ:ُ(ْ)الصفدمُفيُرثائو
ػػػػػاتُ  ػػػػػُالػػػػػّديفُ ُاثيػػػػػرُ ُم  ُ رُ لػػػػػوُ ااُُخُ يُاش 

ُ
ػػػػػػػػػػفُ   ػػػػػػػػػػوُ ُارؽد ػػػػػػػػػػالُاُ رُاىُ ا ا ُرادُ  ُاىُ ا ا

ُ
ُ
ُ

ػػػػػُؽُ رُ وُ  ػػػػػحُ ُفُام  ػػػػػنُ ُفُ    ُـ  ا ػػػػػد اُي ُالص 
ُ

ُ ُف ػػػيُؿُ ى ػػػاعُاوُ   ػػػاأل  ػػػل ُُارُ حُ    ػػػُام  ُ رُ   
ُ ُ

                                                           

كاإلحاطػػةُفػػيُُِٕٗ/ٗكطبقػػاتُالشػػافعيةُالكبػػرلُلمسػػبكيُُٖٓ/ٓكالػػكافيُبالكفيػػاتُُْٕٔ/ْفػػكاتُالكفيػػاتُُ(ُ)
ُ.ُُِٓ/ٕكاألعبلـُِٗ/ّأخبارُغرناطةُ

ُ.ُِِٓكالبمغةُُُٓكذيؿُتذكرةُالحفاظُلمحسينيُُُٖٓ/ٓكالكافيُبالكفياتُُِٕ/ْفكاتُالكفياتُُ(ِ)
ُ.ُِٕٗ/ٗطبقاتُالشافعيةُالكبرلُلمسبكيُُ(ّ)
ُ.ُِّٖ/ُكبغيةُالكعاةُُُٖٓ/ٓمفُالرجزُلمصفدمُفيُالكافيُبالكفياتُُتافالبي(ُْ)
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:ُث  :ُؾُ الُ مُ ُفُ ادُ ُةُ يُّفُ لُام ُاُ عُ ُ ُـ يُالكُ فُ ُؾُ الُ ال ُُّجُ يُ نُامُ :ُُوُ ادُ ىُ كُ انياُم
ُُبتحقيؽُسيدنيُ،يقعُكتابُمنيجُالسالؾُفيُالكبلـُعمىُألفيةُابفُمالؾُ كفيُكبلزرُ،

أباُحيافُفيُىذاُالشرحُُ،ُكلكفَُُّثبلثُكثبلثيفُكخمسمائةُتقريباُنعددُصفحاتوُمجمدُكاحدُ،ُكيبمغُ
،ُكقدُأشارتُبعضُكتبُلؾُ،ُفشرحُحتيُبابُأفعؿُالتفضؿُرحُجميعُأبياتُألفيةُابفُمالـُيش

ًممَّا:ُ"ُ(ُ)فقاؿُالصفدمُالتراجـُلذلؾُ، ٍنيىجُ،ُكتابُتصنيفوُيكمؿُلـُكى ـُيًفُُالسالؾُمى ُعمىُاٍلكىبلى
ُُفالبيتيأكُ،ُفحيثُكافُأبكُحيافُيذكرُالبيتُُ،مىالؾ"ُُاٍبفُألفية مفُألفيةُابفُمالؾُ،ُثـُيقـك

ُالبيت ُالبيتُأك ُىذا ُأكُُيفبشرح ُالنحكية ُالمسائؿ ُفي ُالعمماء ُآراء ُكذكر ،ُ ُالتكضيح ُأجؿ مف
أسماءُالكتبُالتيُاستفادُككافُيذكرُبعضُُالصرفيةُ،ُكأحيانانُيبدمُرأيوُفيُىذهُاآلراءُلمعمماءُ،

كأيضانُكافُيعارضُابفُمالؾُفيُاختيارهُألبياتُاأللفيةُ،ُكيعدُىذاُُمنياُُفيُشرحةُلؤللفيةُ،
ُالكثيرُمفُالشراحُكحُ،التيُشرحتُألفيةُابفُمالؾُيمةُالشرحُمفُالشركحُالم يثُاستفادُمنيا
ُبُالعمـُ.كالعمماءُ،ُكطبلُنحك:ُُتمميذهُالمرادمُ،ُالذيفُشرحكاُاأللفيةُ،ُ

كأكثرُمفُاالستشيادُباآلياتُالقرآنيةُ،ُكاألشعارُ،ُكلغاتُالقبائؿُ،ُكاألمثاؿُ،ُكذكرُآراءُ
الكاحدةُُالمسألة،ُككافُأبكُحيافُيذكرُأكثرُمفُرأمُفيُالمشرؽ،ُكعمماءُالمغربُالعربيُُعمماء

،ُكافُيختارهُباألدلةُاُنذاُاختارُرأيالتيُيناقشياُلمعمماءُ،ُكيذكرُفيياُرأمُالككفييفُكالبصرييفُ،ُكاُ 
ُكقدُاستدرؾُأيضانُعمىُابفُمالؾُفيُبعضُأبياتُاأللفيةُ.

عمىُالغرضُفيُىذاُالكتابُالكبلـُ:ُ"ُ(ِ)فقاؿُكضحُأبكُحيافُسببُكتابةُىذاُالشرحُ،ُكُُ
رحموُاُُ–ارالدمشقيُالد،ُالمكلدُُمديناُأبكُعبدُاُمحمدُبفُمالؾُالجٌيانيبفيةُالتيُنظمياُلاأل
ُثبلثةُُمقاصدُ،ُكىيُ:ُفيُُ-

ُاألكؿ ُالمقصد :ُ،ُ ُأبيمو ُكمعيف ،ُ ُكمخصصُعممو ،ُ ُأغمقو ُككاضح ،ُ ُأطمقو ُمفيد تبييف
ؿُأٍجمىمىويُ،ُكميكجزُطٌكلوُ.  كميفىصَّ

إفُأمكفُإلىُمفُذىبُُخبلؼُالكاقعُفيُاألحكاـُ،ُكنسبتوالتنبيوُعمىُال:ُكالمقصدُالثاني
االجماعُ،ُكييردفوُبآخرُكيجدُفيوُالتٌفاؽُعميوُكقعُاوُيذكرُحكمانُإليوُمفُاألئمةُاألعبلـُ،ُفإنٌُ

كربماُاختارُماُليسُبالمختارُ،ُكالُالمشيكرُ،ُكترؾُماُعميوُالعمؿُُاالختبلؼُ،ُكالنزاعُ،
 مفُمذاىبُالجميكرُ.

ُ ُالثالث ُكالمقصد ُيمبسُمفُ: ُما ُكفتح ،ُ ُمشكبلتيا ُمف ُأنفسُالناشئة ُييجسُفي ُما حٌؿ
ُمفُالكبلـُ،ُكالُالتمثيؿُلماُكضحُُلؤلفياـُ.مقفبلتياُ،ُكلـُأقصدُالتكثيرُ

                                                           

ُ.ُٖٓ/ٓالكافيُبالكفياتُُ(ُ)
ُ.ُُمنيجُالسالؾُُ(ِ)



41 

 

ُيانُ الثُُّثُ حُ دُالمُ ا
ُُؾُالُ مُ ُفُ ادُاُةُ ّيُفُ لاُا ُُحُ رُاشُ دُ ُؾُ الُ  ُ المُ وُ ُدُ اصُ قُ المُ ُي ُ  ُ وُاى ُُ:ُوُ ادُ ىُ كُ ضُوُ رادُ المُ 
وُ دُ  ُ ن ُوُ ُوُ مُ ا ُاضُ:ُادُ رُ اولمُ:ُالمُ 

(1)ُ:ُ
المكلدُُالمصرمٌُ،ُعمىُالمرادمُُبدرُالديفُالحسفُبفُقاسـُبفُعبدُاُبفالشيخُالعبلمةُ

كىيُجدتوُأـُأبيوُ،ُكاسمياُالمعركؼُبابفُأـُقاسـُ،ُ،ُُالبارعوُالمالكٌيُيالفق،ُُالمغكمٌُ،ُُالنحكمٌُ
ةُلياُ،ُكلوُكراماتُ،ُككانتُأكؿُماُجاءتُمفُالمغربُعرفتُبالشيخةُ،ُفكانتُشيرتوُتابعزىراء
فقاؿُلوُ:ُياُحسفُ؛ُاجمسُنفعُُ،لمناـُفيُاُُ-صمىُاُعميوُكسمـُُ–رأمُالنبيٌُُنوإحيثُ

ُالناسُبمكافُالمحرابُبجامعُمصرُالعتيؽُبجكارُالمصحؼُ.ُُ
 ُ ُُوُ اىُ يُ حُ وُ ُهُ دُ ل ُوُام:ُ
ُ ُكتبلـ ُكقفتُيُالتراجـُتذكر ُالتي ُُعميياُكالطبقات ُالسيكطي ُكذكر ،ُ ُمكلده ُتاريخ ُك،
ُكلدُفيُمصرالمرادمُُأفٌُالزركميُ ُبالمغربكشيرتوُ، قامتو ُىكُُ(2)كا  ُاألسفيٌُُالمكلدُلمصرما،
،ُككافُتقيانُُالعمـُمفُفنكفُفيُاألكحدُالبارع،ُُالتصريفيٌُُالمغكمٌُُالنحكمٌُُالفقيوُالمحتدُالمغربيٌُ
ُ.ُ(3)صالحاُن
 ُ ُُوُ خُ وُ يش:ُ
ُ،ُمكعةُمفُالعمماءعمىُيدُمجُالعمـُالمرادمالشيخُتمٌقىُ ُـحيثُأخذُعنيُكالشيكخُعصره

ُ:ُُ(4)منيـُك،ُكالفقوُالنحكُ،ُكالعربيةُ،ُالقراءاتُ
 .ُ(5)أبكُحيافُاألندلسي .ُ
 .ُ(6)أبكُزكرياُالغمارم .ِ
 .ُ(7)شرؼُالديفُالمالكيُالشيخ .ّ

                                                           

ُُِ/ِكاألعػػػبلـُُُٕٓ/ُكبغيػػػةُالكعػػػاةُُُّٗ/ِكالػػػدررُالكامنػػػةُُِِٕ/ُيػػػةُالنيايػػػةُفػػػيُطبقػػػاتُالقػػػٌراءُغاُ(ُ)
ُ.ُْٖ/ِكمعجـُحفاظُالقرآفُعبرُالتاريخُ

ُ.ُُُِ/ِكاألعبلـُُُٕٓ/ُبغيةُالكعاةُ(ِ)
ُ.ُُّْ/ُكطبقاتُالمفسريفُلمداككدمُُِِٕ/ُغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقٌراءُُ(ّ)
ُ.ِٕٓ/ُٖكشذراتُالذىبُُُٕٓ/ُكبغيةُالكعاةُِِٕ/ُطبقاتُالقٌراءغايةُالنيايةُفيُُ(ْ)
ىكُمحمدُبفُيكسؼُبفُعميُبفُيكسؼُبفُحٌيافُ،ُاإلماـُأثيرُالديفُأبكُحيافُاألندلسيُالغرناطيُالنفزٌم،ُ(ُٓ)

نسبةُإلػىُنفػزةُقبيمػةُمػفُالبربػر،ُنحػكمُعصػرهُ،ُكلغكيػوُ،ُكمفٌسػرهُ،ُكمحدثػوُ،ُكمقرئػوُ،ُكمؤرخػوُ،ُكأديبػوُ،ُ
ُ.ُُٓٓ/ُكفيرسُالفيارسُُِٕٖ/ِق(ُ.ُطبقاتُالمفسريفُلمداككدمُْٕٓكتكفيُ)

ُ،ُكقػرأُُ(ٔ) ىكُيحيىُبفُمكسىُبفُسػعيدُبػفُأحمػدُ،ُأبػكُزكريػاُالغمػارمُالمعػركؼُبػالميميُ،ُمقػرئُبجايػةُاليػـك
عمىُبعضُأصػحابُالصػائغُ،ُكرجػعُإلػىُبػبلدهُ،ُكأخبرنػيُغيػرُكاحػدُمػفُأصػحابوُالػكارديفُعمينػاُمػفُتمػؾُ

ُ.ُّٕٗ/ِق(ُ.ُغايةُالنيايةَُٕٔببلدُأفُذىنوُجيدُكاعتناءهُبالقراءاتُتاـُكحرصوُزائدُ،ُكتكفي)ال
عيسىُبػفُمخمػكؼُبػفُعيسػىُالمغيمػيُ،ُككػافُمػفُفضػبلءُالمالكيػةُ،ُكأعيػانيـُبالػديارُالمصػريةُككلػيُ(ُىكُٕ)

ُ.ُْٕ/ِق(ُ.ُالديباجُالمذىبُْٕٔقضاءُالمالكيةُبياُفحمدتُسيرتوُ،ُكتكفي)
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 .ُ(1)النحكمُالتستًرمُالٌديفُمجد .ْ
 .ُ(2)سراجُالديفُالدمنيكرم .ٓ
 ُ ُهُ يذُ مُ   ُى:ُ

لمشيخُالعبلمةُمفُتبلميذُ،ُكلكفُلـُتذكرُكتبُُاشتغؿُالمرادمُبالتدريسُفيُالقاىرةُ،ُكالُبدٌُ
ُ،ُكىماُ:ُُ(3)عميياُسكلُتمميذيفُكالطبقاتُالتيُاٌطمعتُي،ُـُالتراج

 .ُ(4)التزيتيُييكسيؼُبفُأىٍحمدُبفُجبلؿ .ُ
ُ.ُ(5)التنكخيًُفدىاءالُأىبيكُ .ِ
 ُُ ُةُ يُّافُ قُ ثُ الوُ ُةُ يُّمُ مُاال ُ م ك ان ى و:ُ

ُ ُالعبلمة ُالشيخ ،ُ ُقاسـ ُأـ ُالمرادمُالمعركؼُبابف ُفأحد ،ُ ُفيُعصره ُالنحاة ُقاؿُأئمة قد
تقيُالديفُأخذُعنوُأكابرُعصرهُ،ُكتقدمكاُفيُحياتوُكالشيخُُ:ُ"ُ(6)عرفانُبأبيُحيافالسيكطيُم

ُ"ُ.السبكيُ،ُكابفُأـُقاسـ
ُعصرهُ،ُمثؿُ فقو،ُكال:ُالعربيةُ،ُكالنحكُ،ُكالقراءاتُكقدُكافُالمرادمُبارعانُفيُشتىُعمـك

ُابفُحجرُالعسقبلني ُابف"ُ:ُ(7)كقاؿُعنو ُفيُالعربيةُشرحُألفية ُكىافُىُكافُإمامان اًرفناُمالؾُ، ُعى
اًلًكيُبالفقو لو،ُُكىاأٍليصيكؿ،ُُاٍلمى ُ:ُُقىاؿُى،ُفُىُالٌنـكًُفيُ-ُ-ُالنًَّبيُرألُوأىنًٌُُمٍنيىا،ُُكىًثيرىةُكراماتُكى

اًمعُاٍلًمٍحرىابُبمىكىافُالنَّاسُانفعُاٍجًمٍسُ،ُُحسفُيىاُلىوُي ُاٍلميصحؼُ".ُبجكارُاٍلعىًتيؽُمصرًُبجى

                                                           

إسماعيؿُبفُمحمدُبفُعبدُاُالتسػترمُمجػدُالػديفُ،ُإمػاـُصػفةُصػبلحُالػديفُبالصػبلحيةُ،ُثػـُخانقػاهُُ(ُىكُ)
سرياقكسُشيخُالقراءُالعبلمةُاألكحدُاألستاذُالمقرئُالنحكمُاألصكليُالشافعيُ،ُبرعُفيُالقػراءاتُكاألصػكؿُ

ُ.ُْٓٓ/ُكبغيةُالكعاةُُُٖٔ/ُق(ُ.ُغايةُالنيايةُْٖٕكالعربيةُ،ُتكفي)
ىػػكُعمػػرُبػػفُمحمػػدُبػػفُعمػػيُبػػفُفتػػكحُسػػراجُالػػديفُالػػدمنيكرمُالمصػػرمُالشػػافعيُ،ُالعبلمػػةُاألكحػػدُالمقػػرئُُ(ِ)

ُ،ُ امعػػػػػانُلمعمػػػػػـك ُجى ػػػػػافى كى ػػػػػًديثُكىاٍلًفٍقػػػػػوُ،ُكى الفقيػػػػػوُالمفتػػػػػيُشػػػػػيخُالقػػػػػراءُ،ُبػػػػػرعًُفػػػػػيُالنٍَّحػػػػػكُ،ُكالقػػػػػراءاتُ،ُكاٍلحى
ُ.ُِِّ/ِكبغيةُالكعاةُُُٕٗٓ/ُق(ُ.ُغايةُالنيايةُِٕٓكتكفي)

ُ.ْٖٖ/ُكُبغيةُالكعاةَُُُ/ُالدررُالكامنةُُ(ّ)
ىكُجبلؿُبفُأحمدُبفُيكسؼُ،ُاإلماـُالحبػرُالفقيػوُالعبلمػةُجػبلؿُالػديفُالقػاىرمُ،ُلػوُمؤلفػاتُمنيػا:ُشػرحُُُ(ْ)

ػػػػػفُاٍبػػػػػفُعقيػػػػػؿُ،ُكىاٍبػػػػػفُأـُقىاسػػػػػـُ،ُ شػػػػػرحُالمشػػػػػارؽُ،ُكشػػػػػرحُالمنػػػػػار،ُكشػػػػػرحُالتمخػػػػػيصُ،ُكأخػػػػػذُالعربيػػػػػةُعى
ُ.ُُُِّ/ِكاألعبلـُُْٖٖ/ُةُق(ُ.ُانظرُ:ُبغيةُالكعإّٗتكفي)

ًإٍبرىاًىيـُبفُأىٍحمدُبفُعبدُاٍلكىاًحػدُبػفُعبػدُاٍلميػؤمفُبػفُسػعيدُبػفُكىاًمػؿُبػفُعمػكافُالتنػكخيُالبعمػيُاألىٍصػؿُ(ُىكُٓ)
ػفُ اؽُ،ُكعنػيُبػالقراءاتُ،ُفىأخػذُعى الدّْمىٍشًقيُالمنشأُنزيؿُاٍلقىػاًىرىةُاٍبػفُالقىاًضػيُشػيىابُالػٌديفُالحريػرمُأىبيػكًُإٍسػحى

ُ.َُُ-ٗ/ُق(ُ.ُالدررُالكامنةََُٖبيٍرىىافُالجعبرمُ،ُكالمرادمُ،ُتكفي)الٍُ
ُ.َُِٖ/ُبغيةُالكعاةُُ(ٔ)
ُ.ُُّٗ/ِالدررُالكامنةُُ(ٕ)
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ُكالسيكط ُحجر، ُكالداككدمُككصؼُابف ُاالمُري، ُفقالكا ،ُُ(1)كأجادُكتفنف،ُكصنؼ :دمُ،
ُقاؿُابفُالعمادُكُ.ُ(2)كالعركضُكالقراءات،ُكاألصكؿ،ُكالفقو،ُكالتفسيرُالنحكُفيُمشارؾُكعالـ

ُالبارع"ُ.ُالمالكيُالفقيوُالمغكمٌُُ:ُ"النحكمٌُ(3)عفُالمرادم
  ُُوُ اىُ فُ ل ُؤُ م:ُ

ُم ُمجمكعة ُالعربية ُالمكتبة ُإلى ُالمرادم ُكالمفيدأضاؼ ،ُ ُالقيمة ُالكتب ُالتفسير،ُفُةف ي
ُ:ُ(4)ُ،ُالقراءاتُ،ُكالمغةُُ،ُكالعركضُ،ُكمفُىذهُالكتبكالنحك
 إعرابُالقرآفُ. .ُ
 تفسيرُالقرآفُالكريـُ. .ِ
 .ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُبشرحُألفيةُابفُمالؾ .ّ
 الجنىُالدانيُفيُحركؼُالمعانيُ. .ْ
 رسالةُفيُالجمؿُالتيُالُمحؿُُلياُمفُاإلعرابُ. .ٓ
 رحُالتسييؿُالبفُمالؾُ.ش .ٔ

 ُ ُُوُ اىُ ف ُو:ُ
ُعيدُبمصرُالقاىرةُاحينُكُيفُبميدةُسىٍرياقىٍكسب،ُالشيخُالمرادمُُيًٌُفُكًُتُي الفطرُسنةُتسعُُ،ُيـك

ُ.ُ(6)سنةُخمسُكخمسيفُكسبعمائةُيًٌُفُكًُوُتُي،ُذكرُابفُحجرُأنٌُُ(5)كأربعيفُكسبعمائة
:ُكُ  ُ:ُؾالُ مُ ُفُ ةُادُايُ فُ لاُا ُُحُ رُاشُ دُ ُؾُ  الُ المُ وُ ُدُ اصُ قُ المُ ُي ُ  ُ وُاى ُُ:ُوُ ادُ ىُ ثانياُم

تكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُبشرحُألفيةُابفُمالؾُ،ُكمفُأىـُالشركحُالتيُكتابُالمرادمُُدُُّعُىيُي
ُكيقعُكتابُالمرادمُ،ُتتناكل ،ُ ُكأسيميا ُابفُمالؾُ، ُالرحمفُُشرحُألفية بتحقيؽُالدكتكر:ُعبد

ُالمرادمُُ،ُفيُثبلثةُمجمداتُعمىُسميمافُ، ُحيثُبدأ ُبحمد ُبدأىا ُ،ُاكتابوُبخطبوُقصيرة
:ُُ(7)،ُثـُذكرُسببُتأليفوُليذاُالكتابُ،ُفقاؿُالمرادمُ-عميوُالسبلـُُ–كالصبلةُعمىُرسكؿُاُ

"ُ ُعمىُمعانيياُيجمكُ-ُتعالىُاُرحموُ-ُمالؾُابفُألفيةُلمقاصدُتكضيحُمختصرُفيذا :
ُُحفاظياُعمىُمحاسنياُكيظير،ُطبلبيا ُمفُفكائدىاُباستنباطُالمعتنيفُحفاظياُبعضُسألينو،
ُالمكفؽُكىكُأستعيف،ُكباُ،ُالطبلبُعمىُكتقريباُنُ،ُالثكابُفيُرغبةُذلؾُإلىُفأجبتوُألفاظيا،

.ُ ُُكُكالمعيف" ،ُ ُالفيـ ُكسيؿ ُالمرادمُعمىُمنيجُكاضحُ، ُفيُشرحوٌتُاكسار ُالسؤاؿُُبع طريقة
                                                           

ُ.ُُِْ/ُكطبقاتُالمفسريفُلمداككدمُُُٕٓ/ُكبغيةُالكعاةَُُُْ/ِالدررُالكامنةُُ(ُ)
ُ.ُُِْ/ُككدمُكطبقاتُالمفسريفُلمدإُُٓ/ُكبغيةُالكعاةَُُُْ/ِالدررُالكامنةُُ(ِ)
ُ.ُِْٕ/ٖشذراتُالذىبُُ(ّ)
ُُُِ/ِكاألعػػبلـُُِٕٓ/ٖكشػػذراتُالػػذىبُُُٕٓ/ُكبغيػػةُالكعػػاةُُِِٕ/ُغايػػةُالنيايػػةُفػػيُطبقػػاتُالقػػٌراءُُ(ْ)

ُ.ُُْٖ/ِكمعجـُحفاظُعبرُالتاريخُ
ُ.ُِٕٓ/ٖكشذراتُالذىبُُُٕٓ/ُكبغيةُالكعاةُُِِٕ/ُغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقٌراءُُ(ٓ)
ُ.َُْ/ِنةُالدررُالكامُ(ٔ)
ُ.ُُُٔ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ٕ)
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منيجُُبُالعمـُ،ُكيمكفُإجماؿكالجكابُ،ُحتيُيسيموُعمىُالمستفيديفُمنوُمفُالعمماءُ،ُكطبل
ُ:المرادمُفيُشرحوُأللفيةُابفُمالؾُفيُالنقاطُاآلتية

 ُُفبدأُكتابوُكتصنيؼُكتابوُعمىُنفسُنمطُأبكابُألفيةُابفُمالؾُُقاـُالمرادمُبترتيب،
 .حتيُبابُاإلدغاـُ،ُمفُمقدمةُابفُمالؾُ،ُثـُبابُالكبلـُكماُيتألؼُمنوُ

 ُيناقشُالمسائؿُ،ُُيقكـُبالشرح،ُثـُ،ُأكُالبيتيفُُةُيذكرُالبيتُمفُاأللفيالمرادمُكاف
انُلبعضُ،ُكيقدـُفيُبعضُاألحيافُتعريفالصرفيةُالكاردةُفيُىذاُالبيتُ،ُأكُالنحكيةُ

 .أبكابُاأللفيةُ
 ُيذكرُآراءُالعمماءُفيُالمسائؿُالتيُيحتكيياُالبيتُمفُألفيةُابفُمالؾُ،ُكيبدمُرأيو

 .ضُأسماءُالكتبُالتيُاستفادُمنياُ،ُكيذكرُبعُأحياناُنُفيُآراءُالعمماء
 ُالسؤاؿ ُطريؽ ُيستخدـ ُمفرداتُُ،ُكاف ُكيكضح ،ُ ُالفائدة ُلبسط ُشرحو ُفي كالجكاب

 المصطمحُالنحكمُالمكجكدُفيُألفيةُابفُمالؾُ.
 ُعمىُمجم ُالمرادمُفيُشرحو ُ:اعتمد ُمنيـ ،ُ ُكالعمماء ُالكتبُ، ُمف ُ،ُُكعة سيبكيو

ُ،ُك ُالكتُكاألخفشُ،ُالخميؿ ُكمف ُككتابُالتسييؿُُبُ:كابفُمالؾُ، ،ُ كتابُسيبكيو
 كشرحوُ.

ُثُ الُ الثُ ُثُ حُ دُاالمُ 
ُُةُ صُ   ُالخُ ُيرُ  ُ ياُىُ ُيُافُ ُةُ اصُ صُ الخُ ُيرُ رُ حُاىُ :ُُوُ ادُ ىُ كُ ضُوُ د ُرُاوُ الُفُ ادُا

د ضُادافُ اولمُ:ُ را وُ دُ  ُ ن ُوُ ُوُ مُ ا ُا:ُُالاو 
(1)ُ:ُ

ُالشيخُُُ ُبفُأبيُالفكاُرالعبلمة سُبفُزيدُأبكُحفصُعمرُبفُمظفرُبفُعمرُبفُمحمد
ُالديفُابفُالكردمُ ُُالمعرمٌُ، ُُالحمبيٌُ، ُالقاضيُاألجؿُ،ُالشافعيٌُ، ُاألديبُُ، ،ُ ُالفقيو كاإلماـ

ُ،ُكأجادُفيُُ،ُكفقيائوعصره،ُكىكُأحدُفضبلءُالشاعر ،ُكأدبائوُ،ُكشعرائوُ،ُتفنفُفيُالعمـك
.ُ ُالمنثكرُ،ُكالمنظـك

 ُ ُُهُ دُ ل ُوُام:ُ

ُرةُالنعمافُبسكريةُ،ُسنةُإحدلُكتسعيفُكستمائةالشيخُالعبلمةُابفُالكردمُ،ُفيُمعُدُىًلُكُي
ٍنًبجُهىجرمُ،ُككليُالقضاءُب مى

ُ.ُ(3)،ُعاشُفيُحمبُحتىُتكفي(2)

                                                           

كالبػدرُالطػالعُُِٕٓ/ٖكشػذراتُالػذىبُُِِٔ/ِكبغيػةُالكعػاةُِْٓ/ُكالدررُالكامنةُُٕٓ/ّفكاتُالكفياتُُ(ُ)
ُ.ُْ/ٖكمعجـُالمؤلفيفُُٕٔ/ٓكاألعبلـُُُْٓ/ُ

ظنػوُإالُركمٌيػاُإالُأفُاشػتقاقوُمدينةُمنبجُبالفتحُثـُالسككف،ُكباءُمكحدةُمكسكرة،ُكجيـ:ُكىكُبمدُقديـُكمػاُأُ(ِ)
فيُالعربيةُيجكزُأفُيككفُمػفُأشػياءُ،ُمػفُمػدفُسػكريةُالمشػيكرةُككػافُفتحيػاُأبػكُعبيػدةُبعػدُأفُفػتحُحمػبُ
كأنطاكيػةُأقػػدـُعمييػػاُعياضػػاُثػػـُلحقػوُإلييػػاُكصػػالحُأىميػػاُعمػػىُمثػؿُصػػمحُأنطاكيػػةُ،ُانظػػرُ:ُمعجػػـُالبمػػدافُ

ُ.ُّٕٗ/ُكنيرُالذىبُفيُتاريخُحمبَُُِٓ/ٓ
ُ.ُّ/ٖكمعجـُالمؤلفيفُُٕٔ/ٓاألعبلـُُ(ّ)
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 ُ ُُةُ يُّمُ مُاال ُ ُوُ ىُ انُ كُ م:ُ
أٌفُابفُالكردمُأحدُفضبلءُعصرهُ،ُب،ُُعميياُُكالطبقاتُالتيُكقفتُي،ُذكرتُكتبُالتراجـُ

ُ،ُأجادُالمنثكرُأدبائوُكشعرائوُ،ُفقدُتفنفُفيُالعمُككفقيائوُ،ُ كالمنظكـُ،ُفنظموُجيدُلمغايةُ،ُ،ُـك
الطبقةُةُالعمياُُكرُككفضموُبمغُالنياية،ُكافُإمامانُبارعانُبالفقوُ،ُكالنحكُكاألدبُ،ُكأماُشعرهُففيُالذ

ُكالجغرافيةُةمشيكدالقصكلُ،ُكلوُفضائؿُ ُكألؼُفيُالتاريخُ، ُكاألنساب، ُالطبيعية، ُكالعمكـ ،،ُ
حك،ُكالشعرُ،ُكالنُكاألحجار،ُفضبلنُعفُالتصكؼُ،،ُككصؼُالجكاىرـكتفسيرُاألحبلُ،تفسيرالُك

كمفُأقكاؿُأصحابُكتبُالتراجـُكالطبقاتُُ.ُ(1)كماُنظموُفيياُمفُمنظكماتُفائقةُمجيدةكالنثر،ُ
ُفيُالشيخُالعبلمةُابفُالكردمُ:
ُالعسقبلني ُابفُحجر ُكالسبكيُعنوُكقاؿ ،(2)ُ"ُ ًُإالٍَُُّقواٍلفًُُبعدهُأحدُينظـُلـًُبالمَّوُأقسـ:

قصر ُ"ُ.الجكىرُمفُقيمةُكأغمى،ُُالمكررُالسكرُمفُأحمىُشعره ،ُدكنوُكى
ُكشرحيا،ُ،التحفةُُسماىاُالممحةُفيياُاختصرُالنحكُفيُمقدمةُلو":ُُشيبةقاضيُُابفُقاؿُك
ُ،مستظرفةُكمقاماتُ،ُلطيؼُشعرُكديكافُ،ُالمناماتُتعبيرُفيُكأرجكزةُ،ُمفيدُحسفُتاريخُكلو

ُالُكحمؼُنفسو،ُعزؿُثـُ،ُالٌنقيبُبفُالٌديفُشمسُالشيخُعفُشبيبتوُفيُبحمبُالحكـُفيُكناب
ُُكاالشتغاؿ،ُلبلشغاؿُمبلزماُنُككاف،ُرآهُلمناـُ،ُالقضاءُيمي ُُذكرهُشاعكالتصنيؼُ، ُكاشتير،

ُ.ُ(3)اسموُبالفضؿ
ُبابفُالمعركؼُ،ُالشافعيٌُُ،ُالحمبيٌُُ،ُالمعرمٌُىكُ:ُ"ُُ(4)كعمرُكحالة،ُكقاؿُعنوُالزركميُ

ُالنعمافُبمعرةُكلد،ُُمؤرخُ،ُنحكمُ،ُلغكمُ،ُناظـُ،ُناثرُ،ُديبأُ،ُفقيو(ُالديفُزيف)ُلكردما
ُ"ُ.الستيفُجاكزُكقدُ،ُبحمبُكتكفيُ،ُبمنبجُالقضاءُككليُ،ُبسكرية
 ُ ُُهُ يذُ مُ   ُى ُوُ ُوُ وخُ يُ ش:ُ

ابفُالكردمُ،ُكىناؾُبغضُُعميياُمفُتبلميذُالتيُاٌطمعتُيالطبقاتُلـُتذكرُكتبُالتراجـُُك
ُالمسمـُبفُاُىبةُبفُإبراىيـُبفُالرحيـُعبد بعضُشيكخوُ،ُكمنيـُ:ُكالمراجعُذكرتُي،ُلمصادرا
ُ،ُالديفُشرؼُالقضاةُقاضيُابفُمحمدُأبكُالديفُنجـُالقضاةُقاضيُكُ،ُحسافُبفُاُىبةُبفا

ُكفىخرُ(5)قاضيياُكابفُ،ُحماةُقاضيُ،ُالبارزمُبابفُالمعركؼُ،ُالشافعيٌُُالحمكمٌُُالجيينيٌُ ،ُ
ميٌُُالٌديفُزيفُبفُعيٍثمىافُالٌديف كؼُعيٍثمىافُبفُعى ُحمبُ،ُكبرىىافُقىاًضيُجبريفُخطيبًُباٍبفُاٍلمىٍعري
ُ.ُ(6)اٍلفىزاًرمٌُُالٌديفُتىاجُالشٍَّيخُبفُالٌديف

                                                           

ُ.ُُْٓ/ُكالبدرُالطالعُُِٕٓ/ٖكشذراتُالذىبُُِِٔ/ِكبغيةُالكعاةُُُٕٓ/ّفكاتُالكفياتُُ(ُ)
ُ.ُِِٗ/ْالدررُالكامنةُُكُْٕ/َُطبقاتُالشافعيةُالكبرلُلمسبكيُ(ِ)
ُ.ُِٕٔ/ٖشذراتُالذىبُُ(ّ)
ُ.ُّ/ٖكمعجـُالمؤلفيفُُٕٔ/ٓاألعبلـُُ(ْ)
ُ.ُُْٓ/ُكالبدرُالطالعُُِٕٓ/ٖذىبُشذراتُالُ(ٓ)
ُ.ُُِّ-ِٔٔ/ِانظر:ُتاريخُابفُالكردمُُ(ٔ)
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م ؤ ل ف اى وُ 
(1): 

ُ ُُالشيخُالعبلمةُابفُالكردمُمجمكعةُكبيرةُمفُالكتبُفيُشتىُالعمكـُ،ُحيثُأىٌلؼى ٌأٌلؼى
ُيخُ،ُكالمغةُ،ُكالنحكُ،ُكالتصريؼُ،ُكالحديثُكغيرىاُمفُعمكـُعصرهُ،ُمفُكتبوُ:فيُالتاُر

 .ُالبيجةُفيُنظـُالحاكمُالصغير .ُ
ُ.ُمختصرُالممحةُنظميا .ِ
ُتاريخُابفُالكردمُ. .ّ
ُ.ُشرحُألفيةُابفُمالؾ .ْ
ُ.ُضكءُالدرةُعمىُألفيةُابفُمعطي .ٓ
ُ.ُالمبابُفيُعمـُاإلعراب .ٔ
ُ.ُتذكرةُالغريبُفيُالنحكُنظمياُكشرحيا .ٕ
ُ.ُمنطؽُالطيرُفيُالتصكؼ .ٖ
ُ.ُأرجكزةُفيُتعبيرُالمناـ .ٗ

 ُ ُوُ مُ ظُان
ُ: 

ُكىقصرًُإالَُُّاٍلًفٍقوُبعدهُأحدُينظـُلـًُبالمَّوُأقسـ:ُ"ُ(2)قاؿُابفُحجرُالعسقبلنيُ،ُكالسبكيُعنو
ُ:(3)"ُ.ُكمفُشعرهُالجكىرُمفُقيمةُكأغمى،ُُالمكررُالسكرُمفُأحمىُشعره دكنوُ،

ُُُُُُُُاددػػػػػػػػر تُاُإذاُالقا ػػػػػػػػيُىقصػػػػػػػػدُ ُل
ُ

ػػػػفُاُوا ػػػػأؿُاُدنيػػػػاؾُ   ُـاُجػػػػوادُ ُم  ُكػػػػري
ُ
ُ
ُ

ػػفُاُالػػرزؽُ ُى رّجػػيُكيػػؼ ػػفُاُعنػػدُ ُم  ُُُُُُُُم 
ُ

ُـاُمػػػػاؿُ ُالفمػػػػس ُُدػػػػأفُ ُي فىػػػػي  ُعظػػػػي
ُ ُكلوُأيضانُ:

ػػػػػػػػدُمػػػػػػػػفُالاغ ياد ػػػػػػػػةُاكػػػػػػػػرهُلُ  ا   ُح 
ُ

ُواألجػػػػػػػػػػػراُالشُّػػػػػػػػػػػيار ةُيفيػػػػػػػػػػػدني 
ُ
ُ
ُ

 ُ ُُوُ اىُ ف ُو: 
ُ ُالعمـ ُفيُخدمة ُحياتو ُالكردمُطيمة ُ،عاشُابف ُالكتبُ،ُكالعمماء ُمف ُكبيرة ُكأٌلؼُمجمكعة ،

رحموُُ–فيُالسابعُُمفُذمُالحجةُلسنةُتسعُكأربعيفُكسبعمائةُىجرمُُبسببُالطاعكفُيًٌُفُكًُكتُي
فيُربيعُاألكؿُسنوُسبعُُيًٌُفُكًُ:ُ"تُيُُ(5).ُكقاؿُابفُحجرُالعسقبلنيُ(4)دففُفيُمدينةُحمبُُ-اُ

ُسبعُكثمانيفُكسبعمائةُبحمب".

                                                           

ُ.ُٕٔ/ٓكاألعبلـُُِِٕ/ِكبغيةُالكعاةَُُُٔ/ّفكاتُالكفياتُُ(ُ)
ُ.ُِِٗ/ْالدررُالكامنةُُكُْٕ/َُطبقاتُالشافعيةُالكبرلُلمسبكيُ(ِ)
ُ.ُِٕٔ/ٖكشذراتُالذىبُِِٕ/ِكبغيةُالكعاةُُُٕٓ/ّفكاتُالكفياتُُ(ّ)
ُِٕٔ/ٖكشػذراتُالػذىبُِِٕ/ِكبغيػةُالكعػاةَُُُٔ/ّاألبياتُمفُالسريعُالبػفُالػكردمُفػيُفػكاتُالكفيػاتُُ(ْ)

ُ.ُّ/ٖكمعجـُالمؤلفيفُ
ُ.ُِْٓ/ُالدررُالكامنةُ(ٓ)
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ُ:ُةُ صُ   ُخُ الُاُيرُ  ُ ياُىُ ُيُافُ ُةُ اصُ صُ الخُ ُيرُ رُ حُاىُ ُوُ ادُ ىُ :ُكُ ُثانياُم
بتحقيؽُالدكتكرُ:ُمحمدُمزعؿُخبلطيُ،ُبدأُابفُُيقعُكتابُابفُالكردمُفيُمجمدُكاحدُ،

ككضحُأىميةُألفيةُابفُُ–ُ–كحمدُاُ،ُكصمىُعمىُرسكؿُاُُالكردمُشرحوُبذكرُاسموُ،
لمصنؼُ،ُقدُشرحياُشرحانُاُأفُابفُأيتُيُر:ُ"ُ(1)وُليذاُالشرحُ،ُفقاؿمالؾُ،ُثـُذكرُسببُتأليف

،ُُمفُيقكؿُ:ُإٌنوُلـُيحافظُفيوُعمىُحؿُمعظمياُ،ُكلـُيفيمياُالمتعممكفُكلكنيُكجدتُيُكافيانُ،
مختصرانُبرسـُخزانتوُ،ُ،ُأفُأشرحياُ:ُجماؿُالديفُأبكُالمحاسفُُفطمبُمنيُأستاذمُالقاضي

انُ،ُأراعيُفيوُتفصيؿُمجممياُ،ُكتقييدُفاستخرتُاُعمىُشرحياُ،ُاستعنتوُفيُحمياُحبلنُميسُر
ُ.ُمطمقياُ،ُكأحافظُغالبانُعمىُذكرُأمثمتياُ،ُكفتحُمغمقيا"

ُ ُالكردمسار ُاآلخركفُابف ُسارُشراحيا ُكما ُابفُمالؾُفيُترتيبُفيُشرحو ُعمىُنيج ،
ُالمكضكعاتُ؛ُألفُىذهُالشركحُىيُشرحُلمتفُاأللفيةُ.ُ

ؿُالنحكيةُ،ُياتُاأللفيةُعندُشركعوُبشرحُالمسائوُالُيكردُأبيستميزُشرحُابفُالكردمُ؛ُبأنٌُ
كرُالبيتُمفُاأللفيةُعندُاعتراضوُعميو،ُ،ُكقدُيذُيكتفيُبإشاراتُمنيا،ُكقدُكالصرفيةُإالُماُندر

ُككافُيشرحُبعضُالمعانيُالصعبةُالغامضةُعمىُالقارئُ،ُكأحيانانُيشرحُالشاىدُكيعربوُ.
لشريؼُ،ُكاألشعارُ،ُكأقكاؿُنيةُ،ُكالحديثُاباآلياتُالقرآُاستشيدُابفُالكردمُفيُشرحوُ،

فيُشرحوُآراءُالعمماءُفيُالمسائؿُالتيُتناكلياُفيُشرحوُ،ُككافُُابفُالكردم،ُكذكرُُالعرب
االعتراضُ،ُككافُيذكرُبعضُأسماءُالكتبُُـيبدمُرأيوُفيُبعضُىذهُاآلراءُسكاءُبالمكافقةُأ

ُُكالُيشيرُإلىُمصدرُتمؾُالمعمكماتُ.ُتُ،التيُاعتمدُعميياُفيُشرحوُ،ُأحيانانُيذكرُالمعمكما
ُعُ ادُ الرُ ُثُ حُ دُاالمُ 

ُؾالُ مُ ُفُ ةُادُايُّفُ لُ  ُاُ ل ُإ ُُؾُ الُ  ُ المُ ُ ُ  ُ وُااُ :ُُوُ ادُ ىُ كُ وُ ُضارُ صُ نُااألُ ُاُـ شُ ىُ ُفُ ادُا
ار ضُى ش اُـ ُادافُ اولمُ:ُ وُ دُ  ُ ن ُوُ ُوُ مُ ا ُا:ُُاأل ناص 

(2)ُ:ُ
بكُمحمدُعبدُاُبفُيكسؼُبفُأحمدُبفُالشيخُاإلماـُالعبلمةُالفاضؿُ،ُجماؿُالديفُ،ُأ

ُالمشيكرُ.ُالنحكمٌُ،ُُعبدُاُبفُىشاـُاألنصارمُ،ُالحنبميٌُ
 ُ ُُهُ دُ ل ُوُام:ُ

ُىجرمُ،ُككاففيُذمُالعقدُسنةُثمافُكسبعمائةُُفيُمصرُمكلدُالشيخُابفُىشاـُاألنصاُر
ُمدارسُكحضرُ-ُ-ُأحمدُاإلماـُمذىبُإلىُأخيراُنُانتقؿُثـُ،ُلمشافعيُتفقوُقد،ُُعمرهُأكؿُفي

ُ.ُ(3)الحنابمة
                                                           

ُ.ُْٔتحريرُالخصاصةُُ(ُ)
ُالزاىرةُُّٗ/ّالدررُالكامنةُُ(ِ) ُُْٕ/ْكاألعبلـُِّٗ/ٖكشذراتُالذىبُٖٔ/ِكبغيةُالكعاةُّّٔ/َُكالنجـك

ُ.ُُْٗ/ِعجـُحفاظُعبرُالتاريخكم
كشػػػذراتُالػػػذىبُُٖٔ/ِكبغيػػػةُالكعػػػاةُُّٗ/ّكالػػػدررُالكامنػػػةُُٔ/ّ(ُانظػػػر:ُأعيػػػافُالعصػػػرُكأعػػػكافُالنصػػػرّ)

ُ.ُُْٕ/ْكاألعبلـُُِّٗ/ٖ
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  ُُةُ يُّمُ مُاال ُ ُوُ ىُ انُ كُ م:ُ
ُثقافةُمكسكعٌيةُُفيُعصرهُتمتعُابفُىشاـُاألنصارمُبمكانةُعمميةُمرمكقة ،ُفقدُكافُذا

،ُكالعركضُ،ُكالفقوُكالحديث،ُ،ُكالتفسيرفيُالنحكتأليؼُالكتبُمـُ،ُكالعمماءُ،ُُككٌرسُحياتوُلمع
ُُكأصحابُكتبُالتراجـُكالطبقاتُفيوُ:ُلعمماءمفُخبلؿُأقكاؿُاُمكانتوكيتبيفُلناُ

ُابفُتغرمُبردم ُ"ُ(1)قاؿُعنو ُُالعربيةُالسيماُ،ُعمـكُعٌدةُفيُبارعاُنُككاف: ُكافُفإنو؛
ُالحنابمة"ُ.ُدركسُفىُكتنٌزؿ،ُُحنبمٌياُنُاستقرٌُُثـ،ُُحنفٌياُأكالُنُككافُزمامياُ،ُكمالؾ،ُُفارسيا

ُ ُابف ُعنو ُ"(2)عمادالكقاؿ ُابفُعفُكحٌدثُ،ُالشيكخُبؿُ،ُاألقرافُففاؽُ،ُالعربيةُكأتقف:
كانفردُُ،ُالطالبيفُلنفعُكتصٌدرُ،ُكغيرىـُمصرُأىؿُمفُجماعةُبوُكتخٌرجُ،ُبالشاطبيةُجماعة
ُالمفرط،ُكاالطبلعُ،ُالبالغُكالتحقيؽُ،ُالعجيبةُكاالستدراكاتُ،ُالدقيقةُكالمباحث،ُُالغريبةُبالفكائد

ُبماُمقصكدهُعفُبياُالتعبيرُمفُيتمكفُكافُالتيُكالممكةُ،ُالكبلـُفيُالٌتصٌرؼُعمىُكاالقتدار
ُلناُ:ُ"ُقىاؿُى(3)القمب".ُكذكرُابفُحجرُكرقةُ،ُالخمؽُكدماثةُ،ُكالشفقةُكالبٌر،ُ،ُالتكاضعُمعُيريد
نحف،ُُزلناُمىاُخمدكفُاٍبف الـًُبمٍصرُظيرُوأىنٌُُنٍسمعُبالمغربُكى ًبيَّةًُُعى ًُىشىاـُاٍبف:ُُلىوُيُييقىاؿًُباٍلعىرى
ٍيوو"ُمفُىنحأ ٌقؽٍُلفىاظاألُىُمنقحُعىبلمىةالُلشٍَّيخ"اُ:(4).ُكقاؿُعنوُأبكُإسحاؽُبرىافُالديفًُسيبىكى ُميحى

احبُاٍلمعىاًني سىار،ُُاٍشتير،ُُالمفيدةُالتصانيؼُصى ُالنٍَّحكُمشيخةًُإلىٍيوًُُكانتيتُاآٍلفىاؽًُفيُذكرهُكى
كىافُى،ُُالمصريةُالديارًُفي ُ"ُ.ُةكىاٍلًعبىادُىُالٌديانىةُكثيرُكى

 ُ ُُوُ وخُ يُ ش:ُ
ُفيُمصرُ،ُمعمماءُعصرهُمشاىيرُالعمـُعمىُيدُُمابفُىشاـُاألنصاُرُتمٌقى مفُعاشكا

ُ:ُ(5)آنذاؾُ،ُمفُشيكخُابفُىشاـُكطبلبُالعمـ،ُماءُمقبمةُالع
 .ُ(6)ابفُجماعةبدرُالديفُ .ُ
 .ُ(7)الفاكيانيُالديفُتاج .ِ

                                                           

ُالزاىرةُُ(ُ) ُ.ُّّٔ/َُالنجـك
ُ.َُّّ/ٖشذراتُالذىبُُ(ِ)
ُ.ُْٗ/ّالدررُالكامنةُُ(ّ)
ُ.ُٔٔ/ِالمقصدُاألرشدُُ(ْ)
ُ.ُِّٗ/ٖكشذراتُالذىبُٖٔ/ِكبغيةُالكعاةُُِّ/ٕكالمنيؿُالصافيُّٗ/ّرُالكامنةُانظر:ُالدُرُ(ٓ)
محمدُبفُإبراىيـُبفُسعدُاُبفُجماعةُالكنانيُالحمكمُالشافعٌيُ،ُبػدرُالػديفُ،ُأبػكُعبػدُا:ُقػاضُ،ُ(ُىكُٔ)

ُالػػديفُ،ُككلػػيُالحكػػـُكالخطابػػةُبالقػػدسُ،ُثػػـُالقضػػاءُبمصػػرُ ،ُكػػافُمػػفُمػػفُالعممػػاءُبالحػػديثُكسػػائرُعمػػـك
ُ.ُِٕٗ/ٓق(ُ.ُاألعبلـُّّٕخيارُالقضاة.ُكتكفيُبمصر)

ىكُعمرُبػفُعمػيُبػفُسػالـُبػفُصػدقةُالمخمػيُاإلسػكندرمُ،ُتػاجُالػديفُالفاكيػانيُ:ُعػالـُبػالنحك،ُمػفُأىػؿُُُُُُ(ٕ)
اًلػؾُ،ُتػكفي) بيَّػةُكالفنػكف،ُكتفقػوُلمى ميرًُفػيُاٍلعىرى ُُِِ/ِق(ُ.ُُبغيػةُالكعػاةُّْٕاإلسكندريةُ،ُزارُدمشؽُ،ُكى

ُ.ُٔٓ/ٓكاألعبلـُ
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 .ُ(1)المرحؿُاٍبفُالٌديفُشيىاب .ّ
 .ُ(2)التبريزمالحسفُُأبك .ْ
 ُ ُهُ يذُ مُ   ُى:ُ

ُكالنحكُفيُزمانو،ُُ،ُهمفُأشيرُعمماءُعصُركافُابفُىشاـُاألنصارمُ ُالمغةُ، كمفُأئمة
ُ،ُمنيـُ:ُلذلؾُتتممذُعميوُعددُمفُُالعمماء

ُ.ُ(3)النٍَّحًكمٌُُالٌديفُنكر .ُ
ُ.(4)المالكيُالفراتُبفا .ِ
 .(5)الٌديفُجماؿُالشٍَّيخُاٍبف .ّ

 ُ ُوُ مُ ظُان: 
ُ:ُ(6)رهاشعأالقصائدُالشعريةُ،ُكمفُُابفُىشاـُاألنصارمُمجمكعةُمفُنظـُ

ػػػ م  ػػػيُ ُفُاو  ُمػػػوُ ياُن ُدُ ُفػػػرُ ظُايُ ُلما مػػػُـ ُطدرُ صا
ُ

مف  طبُو  ػن اًُيخا ُالاد ػذاؿُيصػدرعم ُالاح  ا
ُ
ُ
ُ

مف ُالا ػ  ُُطمػبُف ػيُالػن فسُيذؿُلُ ُو 
ُ

ػػػػػيرا  ُذؿُا خػػػػػاُط ػػػػػوي ُدىػػػػػراُي  ػػػػػشُي   
ُ ُولوُ:

 ًُ ُالاف ىػػػػ ُي ؤ اخػػػػذُ ُا فُالاح ػػػػابُ ُ ػػػػو
ُ

ًُ ُد ك ػػػػػؿُ   ػػػػػيا ي ػػػػػاةُ ُيف ػػػػػُش  ُا ى ػػػػػ ُدُاق ػػػػػُالاح 
ُ ُُ

                                                           

ىكُعبدُالمطيؼُبفُعبدُالعزيزُ،ُالشيخُاإلماـُالنحكمُالمقرئُشيابُالديفُبػفُالمرحػؿُالحرانػيُ،ُكػافُفػيُُ(ُ)
كالػدررُالكامنػةُُُٖ/ُٗق(ُ.ُانظػر:ُالػكافيُبالكفيػاتُْْٕالنحكُعبلمة،ُلوُفيوُأماراتُبينةُكعبلمػةُ،تػكفي)

ّ/َُِٗ.ُ
بفُأبيُبكرُاألردبيميُالتبريزمُ،ُأبكُالحسفُتاجُالديف:ُباحث،ُمفُعمماءُىكُعميُبفُعبدُاُبفُالحسيفُُ(ِ)

ق(ُ.ُاألعػبلـُْٕٔ)الشافعية.ُكلدُفيُأردبيؿُ)بأذربيجاف(ُكسػكفُتبريػزُ،ُكرحػؿُإلػىُبغػدادُ،ُكمػاتُبالقػاىرةُ
ْ/َُّٔ.ُ

ػُ(ّ) مٌيُبفُأىبىُبكرُبفُأىٍحمدُالبالسيُاٍلمٍصػًرٌمُنػكرُالػٌديفُالنٍَّحػًكٌمُأىخػذُعى ػاُىكُعى فُاٍبػفًُىشىػاـُكاالسػنكمُكىغىيرىمى
ػادىلُاآٍلًخػرىةُ،ُتػكفيُ مى ًُفػيُجي ذىًلػؾى لػـُيحػدثُكى ػاتُكيػبلُكى مى كىسمعُمفُاٍبفُعبدُاٍليىاًدمُكالميػدكميُكبػرعُكتميػزُكى

ُ.ُّٗ/ْق(ُ.ُالدررُالكامنةُٕٕٔ)
،ُكشػػرحُمختصػػرُىػػكُعبػػدُالخػػالؽُبػػفُعمػػيُبػػفُالحسػػيفُبػػفُالفػػراتُالمػػالكيُ،ُمكقٌػػعُالحكػػـ.ُبػػرعُفػػيُالفقػػوُُ(ْ)

ككقٌػعُعمػىُالقضػاةُُالشيخُخميؿُ،ُكحمؿُعفُالشيخُجماؿُالٌديفُبػفُىشػاـ،ُككتػبُالخػطُالمنسػكب،ُكدٌرسُ،
ُ.َُٕٓ/ٖق(ُُ.ُشذراتُالذىبُْٕٗراتبةُمرارانُ،ُُتكفيُ)ت

مَّدُبفُعبدُاُبفُييكسيؼُبفًُىشىاـُاٍلعىبلمىةُمحبُالٌديفُاٍبفُالشٍَّيخُجماؿُالٌديف،ُالُ(ٓ) ُنٍَّحًكٌمُبفُالنٍَّحًكٌم،ىكُميحى
ػػاةُعمػػـُالػػٌديفُُالنٍَّحػػًكٌم، ُأكحػػدُعصػػرهًُفػػيُتىٍحًقيػػؽُالنٍَّحػػك،ُقػػاؿُالسػػيكطيُ:ُسىػػًمعتُشىػػيخنىاُقىاًضػػيُاٍلقيضى كىػػافى كى

ُأنحىُمفُأىًبيوُ،ُتكفي)ت ُكىاًلدمُيىقيكؿ:ُىيكى ُ.ُُْٖ/ُق(ُ.ُانظرُ:ُبغيةُالكعاةُٕٗٗالبيٍمًقيًنٌيُيىقيكؿ:ُكىافى
كبغيػػػػةُْٗ/ّيػػػػؿُ،ُكالثالػػػثُمػػػفُالكامػػػػؿُالبػػػفُىشػػػػاـُاألنصػػػارمُفػػػيُالػػػػدررُالكامنػػػةاألكؿُكالثػػػانيُمػػػفُالطُكُ(ٔ)

ُ.َّّ/ٖكشذراتُالذىبُٗٔ/ِالكعاة
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 ُ ُُوُ اىُ فُ ل ُؤُ م:ُ
،ُ،ُكالتصنيؼُفيُمختمؼُالعمكـُ،ُفكتبُكثيرانُكافُابفُىشاـُطيمةُحياتوُمنكبانُعمىُالكتابةُ

ُ:ُ(1)كمفُكتبوُ
ُإلىُالمسالؾُأكضح،ُككتابُُىشاـُابفُاأللغاز،ُككتابُُاإلعرابُقكاعدُعفُاإلعرابكتابُ

،ُككتابُُالتذكرةككتابُُ،كالتكميؿُُالتذييؿُكتاب،ُُكُكالتفصيؿُؿالتحصيمالؾُ،ُككتابُُابفُألفية
،ُككتابُُالعربُكبلـُمعرفةُفيُالذىبُشذكر،ُككتابُُالكبيرُالجامع،ُككتابُالصغيرُالجامع
ُككتابالندل،ُُقطرككتابُ،ُحيافُُألبيُالممحةُشرح،ُككتابُُ(سعادُبانتُشرح)ُالبردةُشرح
ُاألعاريبُ.ُكتبُعفُالمبيبُنيمغ،ُككتابُالصدلُكبؿُالندلُقطرُشرح

  ُُوُ اىُ ف ُو:ُُ
انتقؿُالشيخُابفُىشاـُاألنصارمُإلىُجكارُرٌبوُ،ُفيُليمةُالجمعةُالخامسُمفُذمُالقعدةُ

خارجُبابُالنصرُفيةُ،ُكدففُبعدُصبلةُالجمعةُبمقابرُالصُكىجرمُسنةُإحدلُكستيفُكسبعمائةُ
ُ،ُكقدُرثاهُابفُنباتةُبقكلوُ:ُُ(2)مفُالقاىرة

ػػػاـُاداػػػفُ ػػػق  ُنػػػًوُالثػػػر ُف ػػػيُى ش 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة م  ُر حا

ُ

ُغمػػػػػاـُذيػػػػػؿُمثػػػػػواهُعمػػػػػ ُيجػػػػػر 
ُ ػداحُ ػيرةُمفُل وُ ُ أروض ػندماُالام  ُم  ا

ُ
ا  ُ(3)ى ش ػاـُادافُ يرةُاروضُزلتُف م 

ُ ُ:ُبقكلوُالٌديفُبدرُالصاحبُاٍبفُكرثاه
ُنػػػػيناُاُدالخمػػػػدُالػػػػّديفُجمػػػػاؿُىينػػػػأ

ُ
ُ(4)ونكػػػػاؿُىرحػػػػةُعيشػػػػ ُلفقػػػػدؾ 

ُ  ُُ: ُُ:ُم ال ؾُادافُ ُا ل ف ّيةُإ ل  ُم   ال ؾُ الُ ُ ا وا ُ :ُُك ى اد وُ ثانياُم
يعتبرُكتابُابفُىشاـُاألنصارمُمفُأىـُالشركحُالتيُتناكؿُألفيةُابفُمالؾُُ،ُيقعُكتابوُ

،ُكرُ:ُمحمدُمحييُالديفُعبدُالحميد،ُبتحقيؽُالدكتُجزأيففيُمجمديفُ،ُككؿُمجمدُيحتكمُعمىُ
،ُثـُبيفُُ-عميوُالسبلـُ–مىُعمىُرسكؿُاُكبدأُشرحوُبخطبةُقصيرةُ،ُحمدُاُفيياُ،ُكص

ُفقاؿ ُالشرحُ، ُىذا ُكقد(5)سببُتأليفو "ُ ُبمختصرُأسعفتُطالبيوُ: ،ُ،ُ ُيسايرهُكتكضيحُييدانيو
ُمكارده،ُبوُكأعذبُمبانيوُ،ُكأنقحُ،ُتراكيبوُبوُكأحمؿُ،ُمعانيوُكأكضح،ُُألفاظوُبوُأحؿُكيباريوُ،
ُأكُنقدُأك،ُُخبلؼُإلىُفيوُأشيرُكربماُ،ُتمثيؿُأكُىدشاُمسألةُمنوُأخميُكالُشكاردهُ،ُبوُكأعقؿ

                                                           

ُالزاىػػػػػػػػػرةُُْٗ/ّالػػػػػػػػػدررُالكامنػػػػػػػػػةُُ(ُُ) َُّّ/ٖكشػػػػػػػػػذراتُالػػػػػػػػػذىبُٗٔ/ِكبغيػػػػػػػػػةُالكعػػػػػػػػػاةُُّّٔ/َُكالنجػػػػػػػػػـك
ُ.ُْٕ/ْكاألعبلـ

ُ.ُُّّ/ٖكشذراتُالذىبُٓٗ/ّانظر:ُالدررُالكامنةُُ(ِ)
ُ.َُٕ/ِكبغيةُالكعاةُُْٗ/ّمفُالطكيؿُالبفُنباتةُفيُالدررُالكامنةُُالبيتافُ(ّ)
ُ.ُْٗ/ّالبيتُمفُالطكيؿُالبفُالصاحبُبدرُالديفُفيُالدررُالكامنةُُ(ْ)
ُ.ُُّ/ُأكضحُالمسالؾُُ(ٓ)
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ُأكضحُ:كسميتو،ُُكترتيبوُتفصيموُفيُخالفتوُكربماُ،ُكتيذيبو،ُتكضيحوُجيدناُفيُآؿُكلـُ،ُتعميؿ
ُ.ُ"مالؾُابفُألفيةُإلىُالمسالؾ

ُ:ُيمكفُإجماؿُمنيجُابفُىشاـُاألنصارمُفيُكتابوُفيُالنقاطُاآلتية
 ُُبُابفُمالؾُأللفيتوُ،ُفصنؼُُشرحوُشرحوُعمىُنفسُترتيابفُىشاـُاألنصارمُفيُسار

معُاختبلؼُقميؿُ،ُمفُحيثُتقديـُبعضُالمكضكعات،ُعمىُنفسُأبكابُألفيةُابفُمالؾُ
 .كتأخيرُالبعضُاآلخر

 ُمكضكعاتُأبياتُُح،ُإنماُقاـُبشُرُلـُيذكرُابفُىشاـُاألنصارمُأبياتُاأللفيةُُفيُشرحو
 .ُةابفُمالؾُدكفُأفُيذكرُأبياتُاأللفي

 ُُفيُىذهُاآلراءُ.أحيانانُأكردُابفُىشاـُاألنصارمُآراءُالعمماءُفيُشرحوُ،ُككافُيبدمُرأيو 
 ُ.ييتـُابفُىشاـُبالجانبُالمغكمُأللفاظُألفيةُابفُمالؾُ،ُفكافُيكضحياُ،ُكيبدمُرأيوُفييا 
 ُُىشاـُشرحُيتميز ُلوُابف ُالسابقيف ُخبرات ُاختصار ُبجكدة ُقالبُُك، ُفي ُ ُكضعيا عادة ا 

 .ؿُعمىُالطبلبُفيميايسيخاصُ
 ُاُفيُشرحوُ،ُفأكثرُمفُاالستشيادُبالقرآفُالكريـُ،ُكالحديثُيتنكعتُالشكاىدُالتيُاستخدم

 الشريؼُ،ُكأقكاؿُالعربُكأشعارىـُ.
 ُُُمنيجُابف ُىشاـُُأيضانُعمىُتحميؿُالتراكيبُ،ُكمتابعوُالشكاىدُ،ُكاألمثمةُ.يقـك

ُس ُامُ الخُ ُثُ حُ دُاالمُ 
ُؾالُ مُ ُفُ ادُاُةُ يُّفُ لاُا ُُؿُاحُ ُإل ُؾُ الُ ال ُُّادُ شُ رُاإُ :ُُوُ ادُ ىُ كُ وُ ُيةُ زُ وُاالجُ ُيُـ القُاُفُ ادُا

ز يةُ الُالقايُـ ُادافُ اولمُ:ُُ وا وُ دُ  ُ ن ُوُ ُوُ مُ ا ُاُ:ُج 
(1)ُ:ُ

ُالفقيوُ ُالعبلمة ُالشيخ ُالدمشقيٌُ، ُشرؼُالديف ُأيكبُ، ُبف ُبكر ُأبي ُبف ُمحمد ُبف ُإبراىيـ
ٍرعيٌُ ُفقوُ،ُابفُالشيخُالمفنفُالمعركؼُبابفُُالقيـُالجكزية.،ُكىكُعالـُفيُالنحكُ،ُكالُالحنبميٌُُالزُّ
  ُُهُ دُ ل ُوُام:ُ
وُ،ُكقيؿُ:إنٌُُ(2)ىجرمُكلدُالشيخُالعبلمةُابفُابفُالقيـُالجكزيةُفيُسنةُتسعُعشرةُكسبعمائةُ

(4)ُ،ُكقاؿُابفُكثيرُ(3)ىجرمُعشرةُكسبعمائةكلدُسنةُستُ
،ُسنة"ُكأربعيفُثمانيُالعمرُمفُ:"بمغ 

ُوُكلدُسنةُتسعُكعشرةُكسبعمائةُ.سبعمائةُ،ُكىذاُيثبتُأنٌُُيففيُسنةُسبعُكستوُتُكمعُالعمـُأنٌُ

                                                           

ُٗٔ/ِكالػػدارسُفػػيُتػػاريخُالمػػدارسُُِّٓ/ُكالمقصػػدُاألرشػػدُُٓٔ/ُكالدررالكامنػػةّّ/ِالكفيػػاتُالبػػفُرافػػع(ُُ)
ُ.ُٖٖ/ُكمعجـُالمؤلفيفُُٔ/ُعارفيفُكىديةُال

ُ.ُٖٖ/ُكمعجـُالمؤلفيفُُٕٔتحفةُالترؾُفيماُيجبُأفُيعمؿُفيُالممؾُُ(ِ)
ُ.َُّْ/ِالكفياتُالبفُرافعُُُ(ّ)
َُٕ/ِالدارسُفيُتاريخُالمدارسُُ(ْ)
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  ُُهُ يذُ مُ   ُى ُوُ ُوُ وخُ يُ ش:ُ
سمعُابفُالقيـُالجكزيةُمفُابفُالشيخةُ،ُكابفُتيميةُ،ُكأبيوُ،ُكحضرُعمىُمنصكرُبفُُ

ُالبعميٌُ ُالنابمسيٌُُسميماف ُنعمة ُابف ُكأيكب ُاُ، ُسميماف ُبف ُأحمد ُالديف ُشياب ُكاإلماـ لطائيُ،
ُعمييا.ُُ.أماُبالنسبةُلتبلميذهُفمـُأعثرُعمىُأحدُمفُتبلميذهُفيُكتبُالتراجـُالتيُكقفتُي(1)الحنمبيٌُ
 ُ ُُوُ اىُ فُ ل ُؤُ م:ُ
ُالجُكُ ُالقيـ ُابف ُآثار ُكتبُُزمف ُ ُفي ُالبحث ُخبلؿ ُمف ُعمييا ُحصمت ُالتي ُالعممية ية

ُ:(2)المصادرُكالتراجـُ
ُبيفُأحمدُكالشافعيُ.ُاختبلؼُالمذىبيف،ُتعرضُفيوُلممسائؿُالخبلفيةُ .ُ
 إرشادُالسالؾُإلىُحؿُألفيةُابفُمالؾُ. .ِ
 رسالةُاختياراتُشيخُاإلسبلـُابفُتيميةُالنميرمُ.ُ .ّ
 مدارجُالسالكيفُ.ُ .ْ
 
  ُُيةُ مُ مُاال ُ ُوُ ىُ انُ كُ م:ُ
ُ،ُكذكرهُ،ُكىكُعالـُفيُالنحكُ،ُكالفقوُكناظرُ،ُسكدرٌُُ،ُ،ُكأفتىُالعمكـُأنكاعُفيُاشتغؿُ

ُكقاؿُصالمختُمعجموُفيُالذىبي ،ُ ُكشارؾُبأبيوُتفقو: ُكسمعُ، ُ،ُبالعربية، ُكقرأ ،ُُكتنبوُ،
ُكاشتغؿُ،ُكتفقوُ،ُكأفتىُ،ُالحديثُطمبُ:ُرافعُابفُكقاؿُ،ُبنفسوُ،ُكطمبُبالحجازُأبكهُسمعوأُك

ُ،ُكخطابةُاألمكمُبالجامعُتصديرُكلوُ،ُكالتدمريةُ،ُكثيرُابفُ،ُزادُبالصدريةُ،ُكدرسُبالعربية
ُلوُككاف:ُُشيبةُقاضيُابفُالديفُتقيُالقضاةُقاضيُشيخناُقاؿ.ُُقراكنةبالُيعنيُخميخافُجامع
ُكبيفُبينوُكقعُكقدُ،ُمسكتوُأجكبة ُالمحافؿُبعضُفيُكثيرُابفُ، ُكثيرُابفُلوُفقاؿ؛ ُأنت:

ُُأشعرمُألنيُتكرىني؛ ُلوُفقاؿ، ُأنؾُالناسُصدقؾُماُشعرُقدمؾُإلىُرأسؾُمفُكافُلك:
ُعمىُكىاٍلًفٍقو،ُُالنٍَّحكًُفيُفىاضبلُنُكىافُى"ُ:(4)كثيرُابفُقكؿُالعسقبلنيُحجرُابفُكنقؿُ،ُ(3)أشعرم
ُبأماكفُ.ُكدرسُأىًبيوُطىريقىة

                                                           

كالػػدارسُفػػيُُٓٔ/ُكالػػدررُالكامنػػةُُٕٔكتحفػػةُالتػػرؾُفيمػػاُيجػػبُافُيعمػػؿُفػػيُالممػػؾُُِٕ/ُإرشػػادُالسػػالؾُ(ُ)
ُ.ُٗٔ/ِتاريخُالمدارسُ

رشادُالسالؾُُٕٔتحفةُالترؾُُ(ِ) ُ.ُِٖ-ِٕ/ُكا 
َُٕ-ٗٔ/ِكالدارسُفيُتاريخُالمدارسُُِِٔ/ُالمقصدُاألرشدُُ(ّ)
ُ.ُٓٔ/ُالدررُالكامنةُُ(ْ)
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 ُ ُُوُ ى ُاف ُو:ُ
ابفُالجكزيةُ،ُالمشيكرُابفُالقيـُالجكزيةُُإلىُجكارُُالعبلمةُالشيخُإبراىيـُبفُمحمدُقؿنتاُ

كدففُُعندُكالدهُببابُمائةُىجرمُُبالمزةُ،ُسبعرٌبوُيكـُالجمعةُمستيؿُصفرُسنةُسبعُكستيفُُك
ُحضر ،ُ توُالصغير اةُجنىازى ُُكاألعيافُاٍلقيضى كىانىت، نىازىةُكى ُثمانيانُُُجى ُالعمر ُمف ُبمغ ُ،كقد حافمة

ُ.ُ(1)ُ"كأربعيفُ،ُكترؾُماالنُكثيراُن
:ُكىادو:ُُ ؿُاُإل ُالّ ال ؾُ ُإ راش ادُ ثانياُم ُ:ُم ال ؾُادافُ ُا لاف ّيةُ ُح 

يةُابفُمالؾُفيُالقرفُالثامفُاليجرمُ،ُكيقعُكتابوُيعدُكتابوُمفُالشركحُالتيُشرحتُألفُ
عريؼُاسموُ،ُحمدُاُ،ُتحقيؽُالدكتكرُ:ُمحمدُبفُمحمدُالسييميُ،ُكبدأُشرحوُبتُفيُمجمديفُ،

،ُكأظيرُإلىُفيـُفأفُبعضُمفُقرأُكتابُالخبلصةُ:ُ"ُ(2)ثـُبيفُسببُتأليفوُليذاُالشرحُ،ُفقاؿ
ُط ،ُ ُالخصاصة ُمعانيو ُلو ُأكضح ُأف ُمني ُذلؾُمامب ُمف ُكأكثر ،ُ ُالفكائد ُمف فيُُتضمنو

ُتعالىُبإمبلءُشرحُيكضحُمعانيوُ،ُمفُغيرُتعرضُكالمكاردُإلىُأفُاستخرتُا،ُالمصادرُ
ُلزيادةُعمىُماُفيوُإاٌلُحيثُدعتُالفاقةُ،ُكاجتيدُفيُتحريرهُحسبُالطاقةُ"ُ.

ُيمكفُإجماؿُمنيجُادفُالقيـُالجوزيةُفيماُيميُ:ُ
ُابفُالُ ُالجكزيةُفيُشرحوُأللفيةُابفُمالؾُ،ُعمىُطريقةُكثيرُمفُشراحُسارُإبراىيـ قيـ

المتكفُ،ُفيذكرُالبيتُ،ُأكُالبيتيفُ،ُأكُثبلثةُأبياتُ،ُكقدُيزيدُعمىُذلؾُأحيانانُ،ُثـُيأخذُفيُ
ُكيناقشُالمسائؿُُشرحيا، ،ُ ُمختصرة ،ُ ُكعباراتُمختارة ُككاضحُ، ُبأسمكبُسيؿُ، ،ُ كتحميميا

ُاتُاأللفيةُ.دةُفيُكؿُبيتُمفُأبيالصرفيةُالكاُرالنحكيةُ،ُُك
،ُأٌنوُفيُكؿُبابُفيوُيفتتحوُبتمييدُيسيرُ،ُكيذكرُاُيميزُمنيجُابفُالقيـُفيُكتابوُكممُ

ُفيوُالحدُاالصطبلحيُلذلؾُالبابُ.
ُُ ُفي ُالعمماء ُبعضُآراء ُشرحو ُفي ُيناقشُالمسألةذكر ُأسماءُالتي ُيذكر ُكأحيانان ،ُ يا

ُماءُ،ُكأحيانانُيبدمُرأيوُفيُىذهُاآلراءُلمعمماءُ.مماءُالع،ُكأحيانانُأخرلُالُيذكرُأسماءمالع
ياتُالقرآنيةُ،ُكالقراءاتُ،ُكاألحاديثُ،ُكأقكاؿُاآلاستشيدُابفُالقيـُالجكزيةُفيُشرحوُ،ُبُ

ُالعربُُكأشعارىـُ.

                                                           

ُ.ُّٕٓ/ٖكشذراتُالذىبُٓٔ/ُكالدررُالكامنةُِّٔ/ُكالمقصدُاألرشدُٕٔتحفةُالترؾُُُ(ُ)
ُ.ُُٕ/ُإرشادُالسالؾُُ(ِ)
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ُس ُادُ ال ُ ُثُ حُ دُاالمُ 
ُؾُ الُ مُ ُفُ ادُاُةيُ فُ لُااألُ ُ م ُعُ ُيؿُ قُ عُ ُفُ ادُاُحُ رُاشُ :ُُوُ ادُ ىُ كُ وُ ُيؿُ قُ عُ ُفُ ادُا

وُ دُ  ُ ن ُوُ ُوُ مُ ا ُاُ:ُع ق يؿُ ُادافُ اولمُ:ُ
(1)ُُ:ُ

عبدُاُبفُعبدُالرحمفُبفُعبدُاُبفُمحمدُبفُمحمدُبفُ،ُُأبكُمحمدالشيخُالعبلمةُُُ
مَّدُبفُبياءُالٌديفُاٍلحمىًبيٌُ عقيؿُبفُعبدُاُبفُميحى

،ُُاآلمدمٌُُ،ُالعقيميٌُ،ُُالياشميٌُ،ُُالقرشيٌُُ، 
ُاألصؿ ُالمصرمٌُُ،ُاليمذانٌي ُالبالسٌي ُالقضاةُثـ ُقاضي ُالشافعيٌُُ، ُبفُعقيؿ ُالديف ُبياء ،ُُُ،

ُُبُ.كينتييُنسبوُإلىُعقيؿُبفُأبيُطال
  ُُوُ اىُ يُ حُ وُ ُهُ دُ ل ُوُام:ُ

ُ،ُسنةُثمافُ ُفيُالقاىرة ُ ُالتاسعُمفُالمحـر ُالجمعة ُيكـ ُالشيخُالعبلمةُابفُعقيؿُ، كلد
طُالشٍَّيخُ،ُكلدُسنةُسىٍبعًمائةُ:ُ"ُعسقبلني،ُكقاؿُابفُحجرُالُ(ِ)ىجرمُكتسعيفُكستمائة كقرأتًُبخى

ٍركىًشٌيُب ُااًلٍشًتغىاؿُأربعُكتسعيفُكستمائةُىجرمُ،ُُكلدُسنة،ُدرُالٌديفُالزَّ قدـُاٍلقىاًىرىةُمممقانُفبلـز كى
ُفسارُ،ُبالقاىرةُجماعةُبفُالعزُكعفُ،ُبالحسينيةُالقزكينيٌُُعفُالحكـُفيُناب .ُ(ّ)"ًإلىىُأىفُمير

ُفتعٌصبُ،ُبحثُفيُالحنبميُالديفُمكفؽُالقاضيُحؽُفيُمنوُكقعُلكاقعُعزؿُثـُ،ُحسنةُسيرة
ُقكمُككافُ،ُيكماُنُثمانيفُكاليتوُفكانتُ،ُجماعةُابفُكعزؿُاألكبر،ُالقضاءُفكليُ،ُلوُصرغتمش

ُُالدكلةُأربابُعمىُيتيوُ،ُالنفس ُُكيعظمكنوُ،ُلوُيخضعكفُكىـ، ُ،ُالعتيقةُبالقطبيةُكدٌرس،
ُأبيُشيخوُبعدُالطكلكنيٌُُبالجامعُالتفسيرُدرسُككليُ،ُبالقمعةُالناصرمٌُُالجامعُكُ،ٌُيةابًُشُىكالخُى
ُ.ُ(ْ)حٌياف

 ُ ُُُوُ وخُ يُ ش:ُ
ُابرُعمماءُعصرهُ،كأ،ُكالفقوُعفُُالحديثأخذُابفُعقيؿُعمكـُالمغةُ،ُكالنحكُ،ُكالتفسيرُ،ُ

ُيـُ:ُيالذيفُتتممذُعمىُأيدُ(5)كمفُشيكخوبيـُ،ُذيفُالتقىُال
 .ُ(6)ابفُالصابكني .ُ

                                                           

كطبقػػػاتُالمفسػػػريفُُٔٗ/ِةُاكبغيػػػةُالكعػػػُْٗ/ٕكالمنيػػؿُالصػػػافيُُْْٖ/ُالنيايػػػةُفػػػيُطبقػػػاتُالقػػػٌراءُغايػػةُ(ُُ)
ُ.َُٕ/ٔكمعجـُالمؤلفيفُُٔٗ/ْكاألعبلـَُُِْ/ُلمداككدمُ

كطبقػػػاتُالمفسػػػريفُُْٕ/ِكبغيػػػةُالكعػػػاةُُْٗ/ٕكالمنيػػؿُالصػػػافيُُِْٖ/ُغايػػةُالنيايػػػةُفػػػيُطبقػػػاتُالقػػػٌراءُُ(ِ)
ُ.َُٕ/ٔفيفُكمعجـُالمؤلُِّٗ/ُلمداككدمُ

ُ.ُٔٗ/ْكاألعبلـُُِْ/ّالدررُالكامنةُُ(ّ)
ُ.َُُِْ/ُطبقاتُالمفسريفُلمداككدمُُ(ْ)
كطبقػػاتُالشػػافعيةُالبػػفُقاضػػيُُْٕ/ِكبغيػػةُالكعػػاةُُٓٗ/ٕكالمنيػػؿُالصػػافيُُِْ/ّانظػػر:ُالػػدررُالكامنػػةُُ(ٓ)

ُ.َُِْ/ُشيبوُ
بػفُالصػابكني:ُمػفُحفػاظُالحػديث،ُىكُمحمدُبػفُعمػيُبػفُمحمػكدُ،ُأبػكُحامػد،ُجمػاؿُالػديفُالمحمػكدمُ،ُاُ(ٔ)

ػاُ،ُتػكفي) ق(ُ.ُتػاريخُاإلسػبلـَُٖٔالعارفيفُبرجالوُ،ُمفُأىػؿُدمشػؽُ،ُككػافُفاضػبلنُ،ُأديبػانُ،ُشػاعرنا،ُعالمن
ُ.ُِِٖ/ٔكاألعبلـُُّْٕ/ُٓ
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 .ُ(1)الضائعتقيُالديفُابفُ .ِ
 .ُ(2)الحسفُالقكنكمُأبك .ّ
 .ُ(3)الشيخُبرىافُاليدُالكاني .ْ
 .ُ(4)حيافُالغرناطيُاألندلسيأبكُ .ٓ

 ُ ُُهُ ميذُ   ُ ى:ُ
ُجبلؿُالقضاةُقاضيُفأكالدىا،ُُبابنتوُكتزكجُ،ُالبمقينيُالديفُسراجُاإلسبلـُشيخُعميوُقرأ
ُكليُكالشيخُ،ُظييرةُبفُكالجماؿُ،ُالديفُؿجبلُسبطوُعنوُكركلُ،ُالديفُبدرُكأخاهُ،ُالديف
 .ُ(5)العراقيُالديف
  ُُوُ اىُ فُ ل ُؤُ م:ُ
كمفُىذهُ،ُكالنحكُ،ُكالفقوُ،ُفيُالتفسيرعةُمفُالكتبُالقيمةُالشيخُابفُعقيؿُمجمُكُأٌلؼُىُ
ُ:ُُ(6)الكتب
ُُ.ُكصؿُفيوُإلىُأكاخرُسكرةُآؿُعمراف،ُُكالتفسيرُ .1
 .ُالذخيرةُفيُتفسيرُالقرآف .2
 .ُائدُكتكميؿُالمقاصدُالبفُمالؾُكسماهُالمساعدُفيُشرحُالتسييؿشرحُتسييؿُالفُك .3
 .مختصرُالشرحُالكبير .4
 .ُمختصرُشرحُالرافعيُلكجيزُالغزاليُفيُفركعُالفقوُالشافعي .5
 االجتيادُ.ُلرتبةُاالستعدادُتيسير .6

                                                           

مٌيُبفُسىالـُبفُمكيُزيػفُالػٌديفُاٍبػفُالشَّػٍيخ(ُُ) اًلؽُبفُعى مَّدُبفُأىٍحمدُبفُعبدُاٍلخى تقػىُالػٌديفُُىكُعبدُاُبفُميحى
اًئغُالمقرلءُ،ُتكفي) ُ.ُُٔٔ/ِق(ُ.ُالدررُالكامنةُِٕٓاٍبفُالصَّ

ىكُعميُبفُإسماعيؿُبفُيكسؼُالقكنكمُ،ُأبكُالحسفُ،ُعبلءُالديف:ُفقيوُ،ُمفُالشافعية.ُكلدُبقكنية،ُنػزؿُُ(ِ)
ُاألدبُالفقػو.ُثػـُكلػيُقضػاءُالشػّٗٔبدمشؽُسنة) اـُ،ُتػكفيُىػ(ُكانتقػؿُإلػىُالقػاىرةُ،ُفتصػكؼ،ُكتمقػىُعمػـك

ُ.ُِْٔ/ْكاألعبلـُُُْٗ/ِق(ُ.ُُبغيةُالكعاةُُِٕٗ)
،ُمحمػػدُبػػفُإبػػراىيـُبػػفُمحمػػدُبػػفُأحمػػدُالػػكانيُ،ُالخبلطػػيُ،ُاليمػػدانيُ،ُالدمشػػقيُ،ُالحنفػػيُ،ُالمػػؤذفُ(ُىػػكُّ)

ُ.ُُٖ/ٓق(ُ.ُُالدررُالكامنةُّٕٓ)تكفي
افُاألندلسػيُالغرنػاطيُالنفػزٌمُ،ُىكُمحمدُبفُيكسؼُبفُعميُبفُيكسؼُبفُحٌيافُاإلماـُأثيرُالديفُأبكُحيػ(ُْ)

،ُنسػػبةُإلػػىُنفػػزةُقبيمػػةُمػػفُالبربػػر،ُنحػػكمُعصػػره،ُكلغكيػػوُ،ُكمفٌسػػرهُ،ُكمحدثػػوُ،ُكمقرئػػوُ،ُكمؤرخػػوُكأديبػػوُ،ُ
ُ.ُُٓٓ/ُكفيرسُالفيارسُُِٕٖ/ِق(ُ.ُُطبقاتُالمفسريفُلمداككدمُْٕٓكتكفيُ)

ُ.َُِْ/ُكطبقاتُالمفسريفُلمداككدمُْٖ/ِبغيةُالكعاةُُُ(ٓ)
ُٔٗ-ٓٗ/ْكاألعػػبلـُُْٖ/ِكبغيػػةُالكعػػاةُُْْ/ّكالػػدررُالكامنػػةُُِْٖ/ُالنيايػػةُفػػيُطبقػػاتُالقػػٌراءُُغايػػةُ(ٔ)

ُ.َُٕ/ٔكمعجـُالمؤلفيفُ
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 ُ ُُةُ يُّمُ مُاال ُ ُوُ ىُ انُ كُ م:ُُ
ُكيتضحُلقدُحظيُاإل ،ُ ُالشيخُابفُعقيؿُبمكانةُعمميةُعظيمة ُمفُخبلؿُماـ ُذلؾُ، لنا

ُأقكاؿُالعمماءُالذيفُترجمكاُلوُ،ُكمفُأقكاؿُالعمماءُفيُابفُعقيؿُ:
ُلىوُيُكيخضعكف،ُُالدكلةُأىٍربىابُعمىُيتيوُالنَّفسُقكمُككاف:ُ"ُ(ُ)عنوُقاؿُابفُقاضيُشيبة

ُكىالُىُكالمأكؿُالممبسًُفيُزىاًئدُكتنطع،ُُبىاًلغىةُحشمةُكىًعٍندهُ،ُبىابوًُإلىىُكىالنَّاس،ُُأحدًُإلىىُيتىرىدَّدُكىالُى
ُُشىٍيءُ،ُككافُفيوُلثغة"ُ.ُعمىُيٍبقى

يَّافُباأُكالـز:ُ"ُ(ِ)قاؿُابفُحجرُالعسقبلني تَّىُحى تَّى،ُُهيذتبلمُأجؿُمفُكىافُىُحى ارُكىحى ُصى
بيَّةًُفيُبالميارةُلىوُيُيٍشيد تَّىُاٍلعىرى ُالنٍَّحكُعقيؿُ،ُقىرىأُىُاٍبفُمفُحىأنُالسَّمىاءُأىًديـُتىحتُمىا:ُُقىاؿُىُحى
لَّىُاٍلقٍزًكيًنيُ،ُعىفُبالحسينيةُالحكـًُنيىابىةُكىكلي،ًُُفيوًُُكبرع تىكى كىافُى ،ُكالجيزةًُبمٍصرُالحكـًُنيىابىةُكى ُكى

مىات،ُُكمسكنوُكمأكمو،ُُممبسوًُفيُبىاًلغالُالتأنؽُيتعاني ًميوًُُكى كىافُى،ُُديفُكىعى ُ-شىٍيءُعمىُيبقيُالُىُكى
ُُالطَّبىقىاتُيًفُُاألسنكمُقىاؿُىُ،ُ-اُرىحمىو ُ،الرجمىٍيفًُمٍقدىارُالمطيفةُاٍلمدَّةًُتٍمؾُىًُفيُالنَّاسُعرؼ:
كىافُىُ:قىاؿُى بيَّةًُفيًُإمىامناُكى يتىكىمَّـ،ُُكىاٍلبىيىافُكالمعاني،ُُاٍلعىرى ماُنُكىاأٍليصيكؿُاٍلًفٍقوًُفيُكى ُكتبل،ُُحسناُنُكبلى

اًئغُاٍبفُالتقىُعندماُبالسبع كىافُى،ُُالصَّ رُّفىاتُفيُدمىٍحميُكُغيرُكى اًليَّةُالتَّصى قد،ُُاٍلخمؽُحاد،ُُاٍلمى ُكى
ُ"ُ.الطكلكنيُبالجامعُالتٍَّفًسيرًُمٍنيىاُبأماكفُكدرس،ُُأخيراُنُالشَّاًفًعيُبزاكيةُدرس

ُالجزرم ُابف ُ"ُ(ّ)قاؿ ُقرأُ،ُالمصريةُبالديارُالشافعيةُشيخُالديفُبياءُالعبلمةُاإلماـ:
ُُمكـالعُكأتقفُ،ُغالصائُعمىُالسبعُالقراءات ُُبالرئاسةُكانفرد، ُُالعربيةُفيُكبرع، ُ،كالفقو،
ُ.ُ"يفيكاألصكلُكالتفسير

 ُ وُ مُ ظُان
(4)ُ: 

ُعقيؿُ:ُالتيُنظمياُالشيخُابفُالشعرُابفُعقيؿُبعضُالقصائدُ،ُكمفُأبياتُنظـ
ػػػػػاُق ػػػػػما ُـاُمػػػػػفُاوليػػػػػىـُد م  ُف  ػػػػػمك 

ُ
ػػػػػػػػػدُلما  دػػػػػػػػػد  نا ُاألا ي ػػػػػػػػػاـُقػػػػػػػػػوارعُع 

ُ ػػػػػػا ػػػػػػاًُغػػػػػػاضُم  ُوثنائػػػػػػوُودادهُم 
ُ

ُالن ػػػػػاـُ ػػػػػحائبُعفىو ػػػػػاُدػػػػػؿ 
ُ

                                                           

ُ.ُٖٗ-ٕٗ/ّطبقاتُالشافعيةُالبفُقاضيُُ(ُ)
ُ.ُّْ-ِْ/ّانظر:ُالدررُالكامنةُُ(ِ)
ُ.ُِْٖ/ُغايةُالنيايةُفيُطبقاتُالقٌراءُُ(ّ)
كطبقػػػػاتُالمفسػػػػريفُُْٖ/ِكبغيػػػػةُالكعػػػاةُُّٕ/ُٕفػػػػيُالػػػكافيُبالكفيػػػػاتُالبيتػػػافُمػػػػفُالخفيػػػػؼُالبػػػفُعقيػػػػؿُُ(ْ)

ُ.ِِْ/ُلمداككدمُ
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 ُ ُُوُ اىُ ف ُو:ُ
ُربيعُشيرُمفُكالعشريفُالثالثُاألربعاءُليمةُفيُابفُعقيؿُالديفُبياءُالشيخُكفاةُكانتُ
ُاُرضي-ُالشافعيُتربةُمفُقريباُنُبالقرافةُكدففُ،ىجرمُُكسبعمائةُكستيفُتسعُسنةُاألكؿ
ُ.ُ(1)فيٍُكعميوُدُى،ُماتُُ،-عنو

:ُكُ ُ ُ:ُؾُ الُ مُ ُفُ ادُاُةُ يُّفُ لُا ُاُ م ُعُ ُيؿُ قُ عُ ُفُ ادُاُُ ُحرُا:ُشُ ُوُ ادُ ىُ ثانياُم
شرحُابفُعقيؿُمفُأىـُالشركحُالتيُشرحتُألفيةُابفُمالؾُ،ُكيقعُُىذاُالشرحُفيُُعدُُّييُُ

كلـُُ،تكر:ُمحمدُمحيُالديفُعبدُالحميدُمجمديف،ُككؿُمجمدُيحتكمُعمىُجزأيفُ،ُُتحقيؽُالدك
بؿُبدأُشرحوُمباشرةُ،ُكلـُيبيفُسببُتأليفوُُيبدأُابفُعقيؿُشرحوُبخطبةُ،ُكماُفعؿُالشراحُ،

فيُتعمـُعمكـُالمغةُالعربيةُ،ُلماُيتسـُبوُمفُُف،ُكىكُمفُالشركحُالمناسبةُلممبتدئيُليذاُالشرح
السيكلةُ،ُكعدـُالتعقيدُ،ُكبعدهُعفُكثرةُالخبلؼُفيُالمسائؿُالتيُتناكلياُالشرحُ،ُاالعتراضُ،ُ

يُالجامعاتُلطبلبُالمغةُيؿُمفُالشركحُالتيُتدرسُفكاالطرادُ،ُألجؿُذلؾُيعٌدُشرحُابفُعق
ُيمكفُإجماؿُمنيجوُفيُالنقاطُاآلتيةُ:ُعمىُشرحُابفُعقيؿُ،ُاالطبلعمفُخبلؿُ.ُالعربيةُ
 ُفيُشرحوُعمىُنظاـُألفيةُابفُمالؾُ،ُفرتبُأبكابُ،ُكفصكؿُشػرحوُعمػىُسارُابفُعقيؿ

 .أللفيتوُنفسُترتيبُابفُمالؾُ
 المسائؿُ،ُكثـُيتناكلوُبشرحُأكُأكثرُمفُأبياتُاأللفيةُُتفبيُككافُيذكرُابفُعقيؿُبيت،ُأ

 .،ُكتحميمياُ،ُحتىُيفيماُطبلبُالعمـُبطريقةُسيمةُككاضحةالنحكيةُأكُالصرفية
 ُوُ.فيُالمسائؿُالتيُيتعرضُلياُفيُشرحكافُيذكرُلغاتُاإلعرابُ،ُكالميجات 
 ُُأثناءُمناقشتوُألبياتُابفُذكرُابفُعقيؿُآراءُالعمماءُفيُالمسائؿُالنحكيةُ،ُكالصرفية،

 مالؾُ،ُككافُأحيانانُيبدمُرأيوُفيُىذهُاألبياتُ.
 ُكأمثاليـُ،ُكالحديثُالشريؼُ،ُكأقكاؿُالعربُاستشيدُابفُعقيؿُفيُشرحوُبالقرآفُالكريـ،

 كأشعارىـُ.
ُأفُيككفُشرحوُُ ُأفُابفُعقيؿُكافُحريصان ُيبدكُلنا مفُخبلؿُقراءةُشرحُابفُعقيؿُ،

طبلبُالعمـُعمىُفيـُمحتكياتُشرحوُ،ُكتسييؿُُكالتيُتمكفُأغمبُالناسُ،ُيكصؼُُبالسيكلةُ
ُألفيةُابفُمالؾُلطبلبياُ،ُالذيفُيرغبكفُفيُفيمياُ.

 

                                                           

كمعجػػـُُٔٗ/ْكاألعػػبلـُُُِْ/ُكطبقػػاتُالمفسػػريفُلمػػداككدمُْٖ/ِكبغيػػةُالكعػػاةُُٕٗ/ٕالمنيػػؿُالصػػافيُُ(ُ)
ُ.َُٕ/ٔالمؤلفيفُ
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ُعُ ادُ ال ُُّثُ حُ دُاالمُ 
ُُؾُ الُ مُ ُفُ ادُاُةُ ّيُفُ لاُا ُُحُ رُاشُ :ُُوُ ادُ ىُ كُ وُ ُضارُ وُ اليُ ُرُ ادُ جُ ُفُ ادُا

ُالُ:اولُمُ اد ر  ُج  وُ دُ  ُ ن ُوُ ُوُ مُ ا ُا:ُي و ار ضُاداف 
(1)ُ:ُ

كُعبدُاُاألندٌمُ،ُأبُالشيخُالعبلمةُابفُجابرُمحمدُبفُأحمدُبفُعميُبفُجابرُاليكارمٌُُ
كرافُباألعمىُيكىماُالمش،ُالرُّعىٍينيُُجعفر،ُرفيؽُأبيُُالنحكمٌُُ،ُالمالكيٌُالضريرُصاحبُالبديعية

مشؽُ،ُكسمعُبياُعمىُيكتبُ،ُقدـُإلىُدُالرُّعىٍيني كينظـُ،ُك،ُكالبصير،ُككافُابفُجابرُيؤلؼُ
ُ.ىجرمُسنةُثبلثُكأربعيفُكسبعمائةُُأيخرعصرهُ،ُكتكجوُمفُدمشؽُإلىُحمبُفيُُشيكخ

 ُ ُُهُ دُ ل ُوُام:ُ
ابفُجابرُكلدُسنةُثمافُُعميياُ،ُأفَُُّالتيُكقفتُيُ(2)كالطبقات،ُكتبُالتراجـُجمعتُجميعُأُ

ُ ُالصفدمُ(3)بالمريةىجرمُكتسعيفُكستمائة ُقاؿ ُفقد ،(4)ُ"ُ ُُوًًُبُُجتمعتُيا: سىأىلتو، ُمكلدهُعىفُكى
ًتٍسعيفُثمافُوُسنةُ:فىقىاؿُى ُبالمريةُ"ُ.ُةمائكستُكى

 ُ ُُُوُ وخُ يُ ش:ُ
ُكالقُرُ ،ُ ُالمغة ُكالنحكُعمىتمقىُالشيخُابفُجابرُاليكارمُعمكـ ُكالفقو ُكالحديثُ، ُيدُآفُ،

ُ:ُُ(5)أكابرُعصرهُ،ُمفُشيكخو
 .ُ(6)الزكاكمُأبكُعبداُ .ُ
ُ.ُ(7)األندلسيُالغرناطيُحيافأبكُ .ِ
 .ُ(8)عميُبفُأبيُعبدُاُمحمدُبفُسيدُالرندم .ّ
 .ُ(9)بفُيربكعأبكُالعباسُا .ْ

                                                           

نبػاءُالغمػرُبأبنػاءُالعمػرَُُُ/ِالكافيُبالكفيػاتُُ(ُ) كالتحفػةُالمطيفػةُفػيُتػاريخَُُٕ/ٓكالػدرُالكامنػةُُُٖٔ/ُكا 
ُ.ُِّٖ/ٓكاألعبلـُُٗٗ/ِكديكافُاألسبلـُُِْٔ/ٖكشذراتُالذىبُّْ/ُكبغيةُالكعاةُُِِْالمدينةُ/

ُ.ُِّٖ/ٓكاألعبلـُُُّْ/ُكبغيةُالكعاةُُِِْ/ِكالتحفةُالمطيفةَُُٕ/ٓالدررُالكامنةُُُ(ِ)
ًريَّػػةي:ُبػػالفتحُثػػـُالكسػػر،ُكتشػػديدُاليػػاءُبنقطتػػيفُمػػفُتحت(ُّ) يػػاُكىػػيُمدينػػةُكبيػػرةُمػػفُكػػكرةُالبيػػرةُمػػفُأعمػػاؿُالمى

ُ.ُُُٗ/ٓاألندلسُ.ُُمعجـُالبمدافُ
ُ.َُُُُ/ِالكافيُبالكفياتُُ(ْ)
ُُُّْ/ُكبغيةُالكعاةُالكعاةَُُٕ/ٓكالدررُالكامنةُُُُُ/ِالكافيُبالكفياتُُ(ٓ)
ُلـُأقؼُعمىُترجمةُلوُ.ُ(ٔ)
يػرُالػديفُأبػكُحيػافُاألندلسػيُالغرنػاطيُالنفػزٌم،ُىكُمحمدُبفُيكسؼُبفُعميُبفُيكسؼُبفُحٌيافُاإلمػاـُأث(ُٕ)

نسػػبةُإلػػىُنفػػزةُقبيمػػةُمػػفُالبربػػر،ُنحػػكمُعصػػره،ُكلغكيػػوُ،ُكمفٌسػػرهُ،ُكمحدثػػوُ،ُكمقرئػػوُ،ُكمؤرخػػوُُُكأديبػػوُ،ُ
ُ.ُُٓٓ/ُكفيرسُالفيارسُُِٕٖ/ِق(ُ.ُطبقاتُالمفسريفُلمداككدمُْٕٓكتكفيُ)

ُلـُأقؼُعمىُترجمتوُ.(ُٖ)
ػػ(ُىػػكُٗ) مَّ ُكىًبيػػرُالمنصػػبُمػػفُأىػػؿُأىٍحمػػدُبػػفُميحى كىػػافى دُبػػفُأبػػيُاٍلعىػػٍيشُبػػفُيىٍربيػػكعُالمػػرمُالسػػبتيُأىبيػػكُاٍلعىبَّػػاسُ،كى

ػٍمطىافُاٍلمغػربُحظػكةُ كىانىػتُلىػويًُعٍنػدُسي ػعىُالٌظػٍرؼُكى قارُكىحسفُالسمتُكالتعػاظـُمى ايىةًُفيُاٍلكى اٍليىًقيفُكالمشاركةُغى
بىيفُالٍُ ُ.ُُّْٓ/ُق(ُ.ُالدررُالكامنةُْٕٗميميكؾُ،ُتكفي)كمكانةُكىاٍستىٍعممويًُفيُالسفارةُبىينوُكى
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 ُ ُهُ يذُ مُ   ُى:ُ
سكلُُ(1)ميياُمفُتبلميذُابفُجابرُاليكارلعُ،ُكالتراجـُالتيُكقفتُيلـُتذكرُكتبُالمصادرُ

ُتمميذيف،ُكىماُ:ُ
ُُُ.ُ(2)الرعينيُاألندلسيُالغرناطيأبكُجعفرُ .ُ
 .ُ(3)المعاليُأبكُُالديفُناصر .ِ

 ُ ُُةُ يُّمُ ماُ ُ الُاُوُ ىُ انُ كُ م:ُ
ُاليكارمُمفُشرٌُاُدٌُعُىييُُ ُمكانةُبفُجابر ُكلو ُاليجرمُ، ُالثامف ُابفُمالؾُفيُالقرف احُألفية

مكانتوُالعمميةُُإلى،ُكيمكفُأفُنتعرؼُُمى،ُكينظـُىكُأعُعمميةُقيمةُفيُعصرهُ،ُكافُيؤلؼ
ُ،ُمفُأقكاليـُ:ؿُالعمماءُ،ُكأصحابُالتراجـُفيوُمفُخبلؿُأقكا

ُكينظـ،ُيؤلؼُاليكارمُاألندلسيُُابفُجابرُالشيخُُالعبلمةُكاف:ُ"ُ(4)اؿُابفُالعمادُعنوقُ
ُرؾُحتاتو"ُ.د،ُكأجازُلمفُأُالشعر
:"ُكافُ(6)ُعنوُكقاؿُابفُحجرُالعسقبلنيُ.كينظـُالشعرُجيدانُ"ُ:ُ"ُ(5)كقاؿُالصفدمُعنوُ

عفُُ(7)كقاؿُشمسُالديفُالسخاكم،ُعالمانُبالعربيةُ،ُكانتفعُبوُأىؿُتمؾُالببلدُ"ُ،ُُكثيرُالنظـ
ُكحيدُالعبلمةُاإلماـُالشيخُاُفيُكأخكنا،ُُصاحبنا:ُعنوُُفرحكفُابفُقاؿابفُجابرُاليكارمُ:ُ"

ُ ُكفريددىره ُالغراءُالقصيدةُصاحبُالفضائؿُأسبابُمجمعُالعربُحجةُاألدبُلسافُعصرهُ،
ُ بطيبةُ:ُأكلياُالتيُالبديعُعمـُعمىُالمستيمةُالطكيمة

ؿُةُ د ط يد ػػػػػ ػػػػػـُانػػػػػز  ي م  ػػػػػي دُ ُو  ػػػػػُـ ُ   ُُُُُُُُاأل م 
ُ

ػػػدحُ ُل ػػػوُ ُو انش ػػػر  ُا طي ػػػبُ ُو ا نث ػػػرُالم 
ُُُُُُُُ(8)ُالك م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُـ 

ُ
ُأىؿُمفُكالحديث،ُكالفقوُكالنحكُالقرآفُعمكـُفيُمشارؾُ،ُأديبُ،ُعالـ:ُ"(9)عمرُكحالةكقاؿُ

ُ"ُ.بحمبُكأقاـُ،ُكالشاـُمصرُفدخؿُالمشرؽُإلىُندلساألُمفُمريةُ،ُرحؿ

                                                           

ُ.ُّٓ-ّْ/ُبغيةُالكعاةُُُ(ُ)
ىكُأحمدُبفُيكسؼُبفُمالؾُالرعينيُأبكُجعفرُالغرناطيُاألندلسيُارتحؿُإلىُالحجُفرافؽُأبػاُعبػدُاُبػفُُ(ِ)

افُ،ُككافُبفُجابرُاألعمىُفتصاحباُكترافقاُإلىُأفُصاراُيعرفافُباألعمييفُ،ُكسمعاُفيُالرحمةُمفُأبيُحي
ُ.ُِْٕ/ُكاألعبلـُُّٓ/ُق(ُ.ُبغيةُالكعاةُٕٕٗأبكُجعفرُشاعرانُماىرانُعارفانُبفنكفُاألدبُ،ُتكفي)

بػػفُعشػػائرُ،ُالحػػافظُناصػػرُالػػديفُأبػػكُالمعػػاليُمحمػػدُبػػفُعمػػيُالسػػالميُالحمبػػيُ،ُكلػػدُفػػيُربيػػعُسػػنةُ(ُىػػكُاّ)
ؿُكاألعمػػى،ُكالبصػػير،ُكلػػوُمجػػاميعُاثنتػػيفُكأربعػػيفُكسػػبعمائةُ،ُكأخػػذُعػػفُالتػػاجُالسػػبكيُكابػػفُقاضػػيُالجبػػ

ُ.ُِّٔ/ُق(ُ.ُحسفُالمحاضرةُفيُتاريخُمصرُكالقاىرةُٖٕٗكتاريخُكتعاليؽُ،ُتكفي)ت
ُ.ُِْٔ/ٖشذراتُالذىبُُ(ْ)
ُ.َُُُِالكافيُبالكفياتُ/ُ(ٓ)
ُ.ُُٕ/ٓالدررُالكامنةُُ(ٔ)
ُ.ُِّْ-ِِْ/ِالتحفةُالمطيفةُُ(ٕ)
ُ.ُِّْلتحفةُالمطيفةُالبيتُمفُالبسيطُُالبفُجابرُاليكارمُفيُاُ(ٖ)
ُ.ُِْٗ/ٖمعجـُالمؤلفيفُُ(ٗ)
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 ُ ُوُ مُ ظُان:ُ
،ُأصحابُالتراجـُ،ُكالطبقاتُ،ُكماُذكرابفُجابرُاليكارمُبنظـُالشعرالشيخُكافُيشتيرُُ

كلوُُ،يُيكتبُماُيؤلفوُابفُجابرُكينظموفكافُيجيدُنظـُالقصائدُ،ُفيكُينظـُ،ُكصاحبوُالرعين
ُُ:ُ(1)كمفُنظموُُديكافُشعرُ،
ُم  ان ػػػػػػػاهُ ُا ناػػػػػػػتُظُ فاػػػػػػػل ُُاعػػػػػػػةُ رُ الدُ ُفُّإ
ُ

ًُؿك ػػػػوُ   ػػػػيا ُم  ان ػػػػاهُ ُا ناػػػػتُديعدػػػػُش 
ُ ناػػػدُاشػػي ُنظمػػػؾُانشػػاد ُ ػػػام وُع 

ُ
ياػػرؾُنظػػـُمػػف  ُغنػػاهُ ُا ػػحؽُل ػػوُغ 

ُ قػدُقػـوُع فُالّش ارُىحجب ُجيػدواُو 
ُ

ناػػػػػػدن ا  ئاىػػػػػػػوُو ع  ُمحيػػػػػػػاهُ ادػػػػػػدُج 
ُ  

  ُ(2)اىوُ فُ لمُؤُ مُ:ُُ
ُشرحُألفيةُابفُمالؾُ. .ُ
ُ.ُشرحُألفيةُابفُمعط .ِ
 العيفُفيُمدحُسيدُالككنيفُ. .ّ
 الكبلـُ.ُثتثميُفيُالمراـُغاية .ْ
ُالصالحُ.ُالممؾُمدحُفيُالصالحُالمقصد .ٓ
ُنظـُالفصيحُ. .ٔ
 ثعمبُ.ُفصيحُنظـ .ٕ
 نظـُكافيةُالمحتفظُ. .ٖ

ُ
 ُ ُ(3)وُ اىُ ف ُوُ:ُ
ُفيُجمُ ُرٌبو ُاليكارمُإلىُجكار ُابفُجابر ُىجرمُانتقؿ ُثمانيفُكسبعمائة ُسنة ادمُاألخرة
ُخدمةُالعمـُكالعمماءُ.ُك،ُقضاىاُفيُعبادةُاُ،ُلبيرةُإبقريةُ
ُُ

                                                           

ُ.ُْٖٔ/ِكنفحُالطيبُُُُِ-ُُُ/ِاألبياتُمفُالبسيطُالبفُجابرُاليكارمُفيُالكافيُبالكفياتُُ(ُ)
كاألعػػػػبلـََُُُُ/ِكديػػػػكافُاإلسػػػػبلـُِْٔ/ٖكشػػػػذراتُالػػػػذىبُُّٓ/ُكبغيػػػػةُالكعػػػػاةُُُٕ/ٓالػػػػدررُالكامنػػػػةُُُ(ِ)

ُ.ُِْٗ/ٕكمعجـُالمؤلفيفُِّٖ/ٓ
ُُِْٔ/ٖكشػػػذراتُالػػػذىبُُّٓ/ُكبغيػػػةُالكعػػػاةُُُٕ/ٓكالػػػدررُالكامنػػػةُُُٖٔ/ُأنبػػػاءُالغمػػػرُبأبنػػػاءُالعصػػػرُُ(ّ)

ُ.ُِّٖ/ٓكاألعبلـُ
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:ُكُ ث ُؾُ:الُ مُ ُفُ ادُاُةُ يُّفُ لُاحُاُ رُاشُ ُوُ ادُ ىُ انياُم
ُابفُدُُّعُىييُُ ُألفية ُالتيُشرحت ُالشركح ُمف ُاليكارم ُجابر ُابف ُالثامفُُمالؾُشرح ُالقرف في

ُالشرحُفيُمجمديف ُيقعُىذا ُاليجرمُ، ُعبُككؿُمجمد، ُتحقيؽُالدكتكر: دُيحتكمُعمىُجزأيفُ،
ُابفُجُالحميدُالسيدُمحمدُعبدُالحميدُ، :ُُابرُشرحوُبخطبةُقصيرةُ،ُكشممتُعميكحيثُبدأ

ُالكريـُاحمدُاُ،ُكالصبلةُعمىُرسُكُكُ،التعريؼُبابفُجابرُاليكارمُ ،ُثـُُ-سبلـُعميوُالُ–نا
ككافُقدُكقعُ:ُ"ُ(1)أىميتياُ،ُثـُبٌيفُسببُتأليفوُليذاُالشرحُ،ُفقاؿكضحُُك،ُمدحُالمغةُالعربيةُ

كيسيؿُُ،ابفُمالؾُتقييدانُ،ُيطمؽُعقالياُصةُلئلماـُبباليُأفُأقيدُعمىُاأللفٌيةُ،ُالمرسكمةُبالخبل
ُلممتأمميفُ ُكيفتح ،ُ ُنكاليا ُلمناظريف ُلممشتغميفُمشكميا ُكيحؿ ،ُ ُرأيتُيُ،مقفميا مفُإصغاءُُكلما

ُ،ييـُمرامياُ،ُفتفرغتُعفُالمشاغؿالناسُإليياُ،ُكاعتكافيـُعميياُ،ُكىيُمعُذلؾُ،ُقدُعسرُعم
السبيؿُإلىُماكنتُأحثُبوُالنفسُمفُالتقييدُعمىُُكتخميتُعفُالعارضُ،ُكالشاغؿُ،ُككجدت

ُكالحؿُغ ُطريؽُالبيافُ، ُفشرعتُقاصدان ُمفُاُفيُذلؾُأجزؿُالثكابُ، ُالكتابُراجيان يرُىذا
ُ"ُ.مشغبُعمىُالناظرُبزيادةُُالنقؿ

ُيمكفُإجماؿُمنيجُابفُجابرُاليكارمُفيُشرحوُليذاُالكتابُفيُالنقاطُاآلتيةُ:
 ُ ُاليكارمُسار ُجابرُابفُجابر ُفرتبُابف ،ُ ُمالؾُأللفيتو ُنفسُترتيبُابف ،ُ فيُشرحو

 كفصكؿُألفيةُابفُمالؾُ.،ُشرحوُحسبُأبكابُ
 أكُأكثرُمفُذلؾُ،ُثـُيبدأُبالشرحُ،ُكالتكضيحُ،ُكالتمثيؿُ،ُُفبيتيأكُُاُنذكرُابفُجابرُبيت

 االستشيادُ.ُك
 ارةُ،ُكأحرؼُالتقديـُفيُأكؿُاألبكابُكالفصكؿُفيُشرحوُ،ُمثؿُ:ُكماُفعؿُفيُاسـُاإلش

 بفيـُمرادُالناظـُ،ُكالتكصؿُإليوُباإلعرابُ.ُةالجرُ،ُكالعنايةُالفائق
 ُيذكرُابفُجابرُاليكارمُآراءُالعمماءُفيُالمسائؿُالتيُيناقشياُفيُشرحوُ،ُأحيانانُيبدم

 رأيوُفيُىذهُاآلراءُ.
 لعربُاستشيدُابفُجابرُاليكارمُفيُشرحوُبالقرآفُالكريـُ،ُكالحديثُالشريؼُ،ُكأقكاؿُا

ُكأشعارىـُ.

                                                           

ُ.ُِٔ-ُٔ/ُشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ُ)
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ُفُ امُ الثُ ُثُ حُ دُاالمُ 
ُيةافُ الكُ ُةُ صُ   ُالخُ ُحُ رُاشُ ُيُافُ ُيةُ افُ الشُُّدُ اصُ قُ :ُالمُ ُوُ ادُ ىُ كُ وُ ُيُّدُ اطُ الشُّ

د يُّاولمُ:ُُ وُ دُ  ُ ن ُوُ ُوُ مُ ا ُا:ُُالّشاط 
(1)ُ:ُ

الشييرُبالشاطبيُنسبةُإلىُ،ُُالمالكيٌُُالشيخُالعبلمةُأبكُإسحاؽُإبراىيـُبفُمكسىُالمخميٌُُ
مفسرُمعُُحافظُمحدثُ،ُلغكمٌُُكنشأُفيُمدينةُغرناطةُ،ُأصكليٌُُ،ُالشاطبةُالتيُكلدُفييانةُمدي

ُباعُالسنةُكاجتنابُالبدعُ.الصبلحُ،ُكالعفةُ،ُكالكرعُ،ُكاتّْ
  ُُهُ دُ ل ُوُام:ُ

ُكالطبقاتأغمبُُ ُكلكفُُالتيُكقفتُيُكتبُالتراجـ ُالشيخُالشاطبيُ، ُمكلد ُتحدد ُلـ ،ُ عمييا
ُإ ُأشارت ُالكتب ُبعض ُمحمدىناؾ ُفقاؿ ،ُ ُمكلده ُُ(2)المغراكمُلى ُعشريفُسنةُكلدُ:قيؿ":

ُ،ُكقاؿُشايعُاألسمرمُنشأُىجرمُ،ُكسبعمائة ُُميٍعتىمدىةالُالتراجـُكتبُتيسمطُلـ:ُ"ُ(3)بغرناطةُ"
دىتوُمىكىافُعمىُاألضكاء ُكىاُ-ُيىٍبديكُالًَّذمُأىفُنشأتوُ،ًُإالَُُّكيفٌيةُعىفُكىالُىُ،ُتاريخياُعىفُكىالُىُ،ُكالى

ًدينىةُمفُكىافُىُأىصموُأىفُ-أعمـ ُ،ُمى ًدينىةًُفيُكلدُوكىأىنٌُُشىاًطبىة عشريفُُسنةُقبيؿُ،ُغرناطةُمى
ُ.ُ"كسبعمائةُىجرم

  ُُوُ وخُ يُ ش:ُ
ُتمٌقىُُ ُالمغة ُالشاطبيُعمكـ ُاإلماـ ُكالقرآفُ، ُديثُكالح، كثيرُمفُالعمماءُُالكالفقوُعمىُيد

ُ:ُ(4)كمفُشيكخوُ،ُمدينةُغرناطةُ،ُكالكافديفُإلييا
ُ.ُ(5)ارالفخٌُُبفاُاُعبدُأبك .ُ
 .ُُ(6)الغرناطيُالتغمبيُسعيدُأبك .ِ
 .ُ(7)أبكُعبدُاُالتممساني .ّ
 .ُ(8)أبكُبكرُالمقرئ .ْ

                                                           

كفيػرسُالفيػارسُُٕٓ/ُكاألعػبلـُُُِٗ/ِكالفكرُالسػاميُفػيُتػاريخُالفقػوُاإلسػبلميُُُ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.َُٗكنظريةُالمقاصدُعندُالشاطبيَُُْْ/ٖالسمؼُفيُالعقيدةُكمكسكعةُمكاقؼُُُُٗ/ُ

ُ.َُِْ/ٖالسمؼُفيُالعقيدةُُقؼمكسكعةُمكاُ(ِ)
ُالقرآفُالكريـُكتفسيرهُ(ُّ) ُ.ُُِمعُاالماـُأبيُإسحاؽُالشاطبيُفيُمباحثُمفُعمـك
ُُٗطبيُكنظريػةُالمقاصػدُعنػدُالشػاَُْْ/ٖكمكسكعةُمكاقػؼُالسػمؼُفػيُالعقيػدةُُُُٗ/ُفيرسُالفيارسُ(ُْ)

ُ.َُُِكنشأةُالنحكُكتاريخُأشيرُالنحاةُ
ىكُأبكُعبدُاُمحمدُبفُعميُبفُأحمدُالخكالنيُ،ُيعرؼُبابفُالفٌخارُكباإللبيرمُ،ُالنحكمُ،ُكػافُفاضػبلن،ُُ(ٓ)

ُ.ََُّ/ٖق(ُ.ُشذراتُالذىبُْٕٓتقيان،ُعاكفانُعمىُالعمـُ،ُمبلزمانُلمتدريسُ،ُتكفي)
،ُأبػكُسػعيدُالتغمبػيُالغرنػاطيُ:ُنحػكم،ُمػفُالفقيػاءُالعممػاءُ،ُانتيػتُإليػوُىكُفرجُبفُقاسـُبفُأحمدُبفُلبُ(ٔ)

ُ.ُِّْ/ِق(ُ.ُبغيةُالكعاةُِٖٕرئاسةُالفتكلُفيُاألندلسُ،ُكليُالخطابةُبجامعُغرناطةُ،ُتكفي)
محمػػػدُبػػػفُأحمػػػدُبػػػفُمحمػػػدُبػػػفُمػػػرزكؽُ،ُالعجيسػػػيُالتممسػػػانيُ،ُشػػػمسُالػػػديفُأبػػػكُعبػػػدُاُالشػػػييرُ(ُىػػػكُٕ)

ُِٖٗ/ُق(ُ.ُمعجـُأعبلـُالجزائرُُٖٕشاركةُفيُفنكفُاالدبُكالديفُكالعمـُ،ُكتكفي)بالخطيب،ُلوُم
ىػكُمحمػدُبػفُمحمػدُبػفُأحمػدُبػفُأبػيُبكػػر،ُأبػكُعبػدُاُالقرشػيُالتممسػاني،ُالشػييرُبػالمقرم:ُباحػث،ُمػػفُُ(ٖ)

ُ.ُّٕ/ٕق(ُ.ُاألعبلـُٖٕٓالفقياءُاألدباءُالمتصكفيف.ُمفُعمماءُالمالكيةُ،ُتكفيُ)
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 ُ ُُهُ يذُ مُ   ُى:ُ
ُكتبُُ ُكذكرت ،ُ ُغرناطة ُمدينة ُفي ُالعمماء ُمف ُمجمكعة ُالشاطبي ُاألماـ ُيد ُعمى تتممذ

ُ:ُ(1)بعضُأسماءُتبلميذُالشاطبيُ،ُكمنيـالطبقاتُُك،ُالتراجـُ
ُ.،ُتكفيُسنةُثبلثُعشرةُكثمانمائةُىجرمُُأبكُيحيىُابفُمحمدُبفُعاصـ .ُ
ُ.ُىجرم،ُتكفيُسنةُتسعُكعشريفُكثمانمائةُأبكُبكرُابفُعاصـُ،ُأخكهُالقاضيُ .ِ
ُ.،ُتكفيُسنةُاثنتيُكعشريفُكثمانمائةُمحمدُبفُمحمدُبفُعميُبفُعبدُالكاحدُاألندلسيُ .ّ
ُطيُ.أحمدُالقصارُاألندلسيُالغرناُ،أبكُجعفر .ْ
  ُُوُ اىُ فُ ل ُؤُ م:ُ
ٌُُلؼُىأىُُ ُكعمـك ،ُ ُكالفقو ،ُ ُفيُالنحك ُمفُالكتبُالقيمة ُإسحاؽُالشاطبيُمجمكعة ُأبك اإلماـ

ُ:ُ(2)الشريؼُ،ُمفُىذهُالكتبُالقرآفُالكريـُُكالحديث
ُ.ُأصكؿُالنحككتابُ .ُ
 ُُُُُُُُُُُُُُُ.ُاالعتصاـُكتاب .ِ
ُ.ُإلفاداتُكاإلنشاداتاُكتاب .ّ
ُ.ُرسالةُفيُاألدبُكتاب .ْ
ُ.ُشرحُرجزُابفُمالؾُفيُالنحكُكتاب .ٓ
ُ.ُعنكافُاالتفاؽُفيُعمـُاالشتقاؽُكتاب .ٔ
ُ.ُفتاكلُاإلماـُالشاطبيُكتاب .ٕ
ُشرحُكتابُالبيكعُمفُصحيحُالبخارم.،ُكتابُالمجالسُ .ٖ
 .ُبلصةُالكافيةخُيالالمقاصدُالشافيةُفيُشرحُُكتاب .ٗ

 .ُالمكافقاتُفيُأصكؿُالشريعةُكتاب .10
  ُُةُ يُّمُ ماُ ُ الُاُوُ ىُ انُ كُ م:ُ

،ُكيٌتضحُلناُذلؾُمفُخبلؿُماـُالشاطبيُمكانةُعمميةُرفيعةُبيفُعمماءُعصرهُاإلُؿُىتُىحٍُاُ
ُالمغراكم ُمحمد ُفيو ُقاؿ ُفقد ،ُ ُفيو ُالتراجـ ُكأصحاب ،ُ ُالعمماء ُُأصكلي"ُ:(3)أقكاؿ ،ُُحافظ،

ُرحموُ-ُكافُ،ُالبدعُكاجتنابُالسنةُكاتباع،ُُكالكرعُ،ُكالعفةُالصبلحُمعُمفسرُلغكمُمحدث،
ُُالديفُإظيارُفيُالمجاىديفُالعامميفُاءالعممُمفُ-ا بطاؿ، ماتتياُالبدعُكا  ُُ"كا  ُأحمدُقاؿ.

ُُالتنبكتي ُ،ُمفسراُنُ،ُأصكلياُنُكافُ،ُالمجتيدُالجميؿُالحافظُ،ُالقدكةُالمحقؽُالعبلمةُاإلماـ":
                                                           

كنظريػػػةَُُْْ/ٖكمكسػػػكعةُمكاقػػػؼُالسػػػمؼُفػػػيُالعقيػػػدةُُُُٗ/ُكفيػػػرسُالفيػػػارسُُُُٔجُالمجػػػارمُبرنػػػام(ُُ)
ُ.ُِٗالمقاصدُعندُاإلماـُالشاطبيُ

كىديةُُُِٗ/ِكالفكرُالساميُفيُتاريخُالفقوُاإلسبلميُُٓٗ-ْٗ-ّٗنظريةُالمقاصدُعندُاإلماـُالشاطبيُُ(ِ)
ُ.ُٕٓ/ُكاألعبلـُُُٖ/ُكىديةُالعارفيفُ

ُ.َُْٓ-َْْ/ٖمؼُفيُالعقيدةُمكسكعةُمكاقؼُالس(ُّ)
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ُلوُ،ُالثقاتُالمتفننيفُاألئمةُكأكابرُ،ُاألثباتُالمحققيفُالعمماءُأفرادُمفُ،ُلغكياُنُ،ُمحدثاُنُ،فقيياُن
ُالعظمىُ،ُالراسخُالقدـ ُ،ُجميمةُاستنباطاتُلوُ،ُكالتحقيؽُالتحرمُمفُ،ُالفنكفُفيُكاإلمامة

ُالعمكـُفيُفقدرهُكبالجممةُ،ُمحققةُمحررةُكقكاعدُ،ُشريفةُكأبحاثُ،ُلطيفةُكفكائدُ،ُمنيفةُكدقائؽ
ُزاىداُنُصالحاُنُاُنكرع،ُُثبتاُنُكاف:ُُأيضاُنُكقاؿ.ُُيشتيرُماُفكؽُالتحقيؽُفيُكتحميتوُيذكر،ُماُفكؽ
ُُالصبلحُمفُراسخُقدـُعمىُ،ُمطمقاُنُإماماُنُسنياُن ُُكالعفة، ُُكالكرعُكالتحرم، ُمحمدُكقاؿ.

ُفيُالراسخُالقدـُلوُككافُاألخيار،ُالجيابذةُأحدُالنظار،،ُُالمحقؽُ،ُالمؤلؼُالعبلمة:ُمخمكؼ
ُ.(1)"ُكالمعارؼُالفنكفُسائر
 ُ ُوُ مُ ظُان:ُ
ُأرسُ ُلما ُالشفاء ُمدح ُفي ُنظمو ُلؤلندلسُيطمبُمفُكمف ُمرزكؽ ُابف ُالخطيب ُشيخو ؿ

عميوُ،ُكقاؿُالشاطبيُفيُُليجعمياُفيُطالعةُُشرحو،ُعممائياُنظـُقصائدُتتضمفُمدحُالشفاءُ
ُ:ُ(2)مطمعيا

ػُايُ  ػمُ الُاُيراق ػمُ ل ُُامُ   ػُفُام  ػقُامُ ُدُ جا ُدهُ ص 
ُ

ُمفػػػتُاكُ ُدُاق ػػػُمػػػُـ  ُ الُاُيسُ فاػػػن ُدُ ُ ػػػوُ فُانُ فُ  
ُ ُىػػار ُدُ خُامُ ُُـ م ػػل ُ ااُُؽُ وُ رُاي ػػُاض ُي ػػرُ ُضُاذُ ى ػػ

ُ
ػػػػالُاُيُاى ػػػػ  ُفُاإ ُُمػػػػؽُ خُ الُاُفػػػػوسُ ناُل ُُافُ ش 

ُفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُانُ دُ 
ُ

ُكقاؿُعندماُابتميُفيُالبدع:ُ
ُمنوعػػػػػةُ ُ وُ دم ػػػػػالُاوُ ُقػػػػػوُـ ُاي ػػػػػُيػػػػػتُ د مُ 
ُ

ػػػدُ   ػػػػُ ىاػػػػحُ ُيػػػػوارُ دُ ا ُُفُام  ُيين ػػػػدُ ي رُاُادُ ك 
ُ ػػػػػمُ الُاُعُ ف ػػػػػدُ  ػػػػػمُ ل ُُمدػػػػػاُمجُ ُلُرةُ    ُحةمُ صا

ُ
ُيين ػدُ ُيُاف ػوُ ُيم ُقُاعُ ُيُافُ ُاُ ُيدُ  ُاحُ فُ  

ُ
  ُُوُ اىُ ف ُو:ُ

انتقؿُالشيخُاإلماـُأبكُإسحاؽُإلىُجكارُرٌبوُ،ُيكـُالثبلثاءُمفُشعبافُمفُسنةُتسعيفُكسبعمائةُ
ُ.ُ(3)كتكفيُفيياُُىجرمُ؛ُحيثُعاشُفيُغرناطةُ،

ُُ

                                                           

ُ.َُٗكنظريةُالمقادُعندُاالماـُالشاطبيَُُْٓ-َْْ/ٖاقؼُالسمؼُفيُالعقيدةُمكسكعةُمُكُ(ُ)
اـُلمشاطبيَُُُُ/ُاألبياتُمفُالبسيطُلمشاطبيُفيُنظريةُالمقاصدُعندُالشاطبيُ(ُِ) ُ.َُٓكاالٍعًتصى
كمعجػػػـُُٕٓ/ُكاألعػػػبلـُُِِٗ/ِاإلسػػػبلميكالفكػػػرُالسػػػاميُفػػػيُتػػػاريخُالفقػػػوُُُٖ/ُرفيفاىديػػػةُالعػػػ(ُانظػػػر:ُّ)

ُ.ُُُُُُٖ/ُالمؤلفيفُ
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:ُكُ  دُ ال:ُُوُ ادُ ىُ ثانياُم ةُ الُش راحُ ُف يُاُّشاف يةُ الُم ق اص  ص  ُ:ُك اف يةالُخ   
ُالشافُدُُّعُىييُُ ُالمقاصد ُابكتاب ُألفية ُشرحت ُالتي ُالشركح ُأعظـ ُمف ُلمشاطبي ُ،ُية ُمالؾ ف

كالُكاردةُإالُذكرىاُفيُشرحوُ،ُفقدُحمؿُاأللفيةُتحميبلنُشامبلنُ،ُكناقشُفالشاطبيُلـُيترؾُشاردة،ُ
ُفيُآراءُالعمماءُ،ُكخاصةُآراءُابفُمالؾُ،ُكذكرُالمسائؿُالخبلفيةُبيفُالبصرييفُكالككفييفُ.

ُأجُقؽالمحُكتابُالشاطبيُكيقعُ ُُزفيُعشرة ،ُ ُابفُاء ُألفية ُلشرح ُاألكلى ُاألجزاء التسعة
ُمالؾ ُالمكضكعات ُفيرس ُفيو ُذكر ُالعاشر ُكالجزء ،ُ ُكاألحاديث ،ُ ُالقرآنية ُكاآليات ُأقكاؿُ، ،
لعربيةُالسعكديةُبتحقيؽُ،ُكأشعارىـُ،ُكاألعبلـُ،ُكحيثُقامتُجامعةُأـُالقرلُفيُالمممكةُاالعرب

ُمجمكعةُمفُ ُكساىـ ُالكتابُ، ُالدكتكرىذا ُمفُىؤالء ُالكتابُ، ُفيُتحقيؽُىذا ُعبدُاألساتذة :
قاـُبتحقيؽُالجزءُاألكؿُ،ُكقدُحقؽُالدكتكرُعيادُبفُعيدُالثبيتيُ،ُالرحمفُبفُسممافُالعثيميفُ

ُالجزءُالثالثُ.
بخطبةُشممتُعمىُ:ُُ،ُ:ُالمقاصدُالشافيةُفيُشرحُالخبلصةُالكافيةُُكبدأُالشاطبيُكتابوُ

ُعمىُرسكؿُاُالتعريؼُبصاحبُالكتا ُكالصبلة ُبٌيفُُ-عميوُالسبلـُُ–بُ،ُكحمدُاُ، ُثـ ،
ُفقاؿ ُالشرحُ، ُليذا ُ"ُ(1)سببُتأليفو ُكالُيسعينيُ: ،ُ ُإسعافو ُمفُيجبُعمٌي ُبعضى ُفإٌف ُبعد أما

(ُشرحانُ)الخبلصةػةُابفُمالؾُ،ُالمسماهُبخبلفوُ،ُكافُقدُأشارُعمٌيُأفُأقيدُعمىُأرجكزةُالعبلم
حُ،ُكيرفعُعمىُمنصةُالبيافُفكائدىاُ،ُكيجمكُفيُمحؾُاالختيارُفرائدىاُ،ُيكضحُمشكمياُ،ُكيفت

،ُكثـُصٌنؼُؿُالتيُمرُبياُُتأليؼُىذاُالشرحُكيشرحُماُاستبيـُمفُمقاصدىاُ،ُثـُكضحُالمراح
قٌراءُىذاُالشرحُإلىُثبلثُأنكاعُ:ُعالـُطالبُلممزيدُمفُعمموُ،ُأكُمتعمـُباحثُعفُالعمـُُ،ُأكُ

ُُكمثموُالُيعتمدُعميو".عثراتُ،ُطالبُال
ُ،ُفقاؿابفُمالؾُُكقدُبيفُاإلماـُالشاطبيُفيُختاـُشرحوُاأللفيةُمقصدهُمفُشرحُألفيةُ

ُدهُغيرمُممفُشرحُىذاُالنظـُألمكرُأكيدةُ:صلـُأقصدُاالختصارُالذمُق"ُ:ُ(2)الشاطبي
ُىذا ُيضعو ُلـ ُذلؾ ُقصد ُكلك ،ُ ُجممة ُالعمـ ُىذا ُعف ُلمصائـ ُيضعو ُلـ ُكاضعو ُأف :ُ ُأحدىا

ُ ُالفكائد ُمبنيُعمىُأخذ ُمنو ُكثير ُإذ ُالكضع؛ ،ُ،ُ ُالتمثيبلتُكالمفيكـ ُكالشركطُمف ،ُ كالقكاعد
ُكافُ ُالتعميـُ،ُكالُيسيؿُعميوُقصدُاإلفادةُ،ُإذا كاإلشارةُالغامضةُ،ُكالمبتدئُالُيميؽُبوُىذا

ُمجردُالتمثيؿُكماُيميوُ.ُ،ُكاالقتصارُغبيكذلؾُلـُيكفُالئقانُبشرحوُاالختصارُالمحضُ
الُيقكـُعمىُالتعميؿُ،ُبؿُُلثانيُ:ُالناظـُلـُيقتصرُفيُكثيرُمفُىذاُالنظـُعمىُمجردُالنقؿُ،ا

الدليؿُ،ُفالشاطبيُ،ُُكُنٌبوُعمىُالتعميؿُ،ُكذكرُمسائؿُالخبلؼُ،ُكاختيارُأفضؿُاألقكاؿُبالحجةُ
ُ،ُكاالعتذارُعنوُإذاُكافُرأيوُغيرُصحيحُ.ُاُنكافُيكافؽُالناظـُإذاُكافُرأيوُصحيح

                                                           

ُ.ُِ-ُ/ُانظر:ُالمقاصدُالشافيةُ(ُُ)
ُ.ُْٖٔ-ْٖٓ/ٗانظر:ُالمقاصدُالشافيةُ(ُِ)
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مفُالقكاعدُالكميةُكالقكانيفُالعاقدةُماُينبغيُبسطوُ،ُكالُيسعُاختصارهُ،ُفمكُ:ُأفُفيوُالثُالث
ُألدلُذلؾُإلىُإخبلؿُمقصدُالشرحُ.قصدُقاصدُاختصارُالكبلـُ،ُ

ُكيمكفُإجماؿُمنيجُاإلماـُالشاطبيُفيُشرحوُأللفيةُابفُمالؾُفيُالنقاطُاآلتيةُ:
 ُالشاطبيُعمىُنفسُترتيبُابفُمالؾُلؤل ُمفُحيثُاألبُكسار ُككافُلفية ابُكالفصكؿُ،

ُفُأكُأكثرُمفُأبياتُاأللفيةُ،ُثـُشرحُتمؾُاألبياتُبشكؿُمفصؿُ.تيالبيُيذكرُالبيتُ،أك
 ُاىتـُاإلماـُالشاطبيُبذكرُالمصادرُالتيُأخذُمنياُ،ُكاستفادُمنياُفيُشرحوُأللفيةُابف

ككتبُابفُمالؾُ،ُكذكرُمالؾُ،ُكمفُالكتبُالتيُاستفادُمنياُالشاطبيُ،ُكتابُسيبكبوُ،ُ
،ُلمبردُ،ُكاألخفشاالفراءُ،ُُكُسيبكيوُ،ُكالخميؿُ،مفُأمثاؿ:ُُأيضانُآراءُالعمماءُفيُشرحو

 كبعضُشيكخوُمفُالنحاةُ.،ُُكابفُخركؼ
 ُشرحُاإلماـُالشاطبيُكؿُصغيرةُككبيرةُُمفُألفيةُابفُمالؾُفيُشرحوُ؛ُحيثُاىتـُبشرح

ُكمدلُمطابقت ،ُ ُكبيافُداللتيا ،ُ ُكحرصُعمىُإعرابُأبياتُابفُمفرداتيا ُلممعنيُ، يا
 مالؾُبشكؿُمفصؿُ،ُأحيانانُكافُيكافؽُأكُيعارضُابفُمالؾُبطريقةُمحترمةُ.

 فيةُابفُمالؾُمفُأجؿُتسييؿُ،ُكالجكابُفيُشرحُألخدـُاإلماـُالشاطبيُطريقةُالسؤاؿاست
 كتكضيحُالمعنيُ.ُُالفيـ

 لشريؼُ،ُكأقكاؿُالعربُُكأشعارىـُ.استشيدُاإلماـُالشاطبيُبالقرآفُالكريـُ،ُكالحديثُا 
 ُُإلى ُاآلراء ُكنسب ،ُ ُشرحو ُفي ُناقشيا ُالتي ُالمسائؿ ُفي ُالعمماء ُآراء ُالشاطبي ذكر

،ُ،ُككافُيبدئُرأيوُفيُىذهُاآلراءأصحابياُ،ُكالمكازنةُبينيا،ُكاالىتماـُبترجمةُاألعبلـُ
 القياسُ،ُكالسماعُ.ُكاىتـُبمسألتي

ُابفُمالؾ ُفيكُُيعدُُّّشرحُالشاطبيُأللفية ُابفُمالؾُ، مفُأكبرُالشركحُالتيُتناكلتُشرحُألفية
بمثابةُمكسكعةُنحكيةُ،ُكعمميةُ؛ُحيثُتعرضُاإلماـُُالشاطبيُلكؿُصغيرةُككبيرةُفيُألفيةُابفُ

،ُكاستقصاءُمفُأجؿُفيـُماُيكتبوُاإلماـُُمالؾُ،ُكيحتاجُقارئُشرحُاإلماـُالشاطبيُإلىُتركُو
ُالخبلصةُعمىُأمُ-ُعميياُيؤلؼُلـ":ُ(1)عفُشرحُالشاطبيُالشاطبيُفيُشرحوُ،ُكقاؿُالتنبكتي

 .ُُ"أعمـُفيماُ،ُكتحقيقاُنُ،ُبحثاُنُ،ُمثموُ–ُباأللفيةُالمعركفة
ُ

                                                           

ُ.ُُٓ/ٕاألعبلـُ(ُُ)
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ُ

ُ

ُ

ُ
ُالث ان ي ؿ  ُالف صا

ُ

ًُ آرُ  ُفُ ادُاُةُ يُّفُ لاُا ُُاحُ ر ُشُ ُدُ نُاعُ ُةّيُوُ حُاالنُ ُأل وا  طُ اُشُ فُ خُااألُ ُا
ُرضُّجُااليُ ُفُ امُ الثُ ُفُ رُاالقُ ُيُافُ ُؾُ الُ مُ 
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ُوُ نُامُ ُألؼُ ىُ اُيُ مُ وُ ُُـ   ُالكُ ُابُ دُ 
 ُيفُ وُ نُاالىُ ُ.1

ُقاؿُابفُمالؾُ:
رُ  ػػػػػػػػػػو يفُ ُدػػػػػػػػػػالج  ُو ا ؿُاُو الن ػػػػػػػػػػد اُو الاى نا

 
ػػػػػػن دُ   م  ا ػػػػػػُـ ُو  ي يػػػػػػزُ ُل    ا ػػػػػػؿُاُى ما ص  ُح 

ُُمنياُالتنكيفُ:ُكىكُعندُسيبكيوُكلبلسـُخمسُعبلماتُ،ُُذكرُابفُمالؾ"ُ:ُ(1)قاؿُالمرادم 
،ُكمقابمةُ،ُكترنـُ،ُكزادُاألخفشُالتنكيفُ:ُتمكيفُ،ُكتنكيرُ،ُكعكضُُـكالجميكرُخمسةُأقسا

ُ"ُ.،ُكالزجاجُ،ُكقيؿُ:ىكُقسـُالترنـالغاليُ،ُكأنكرهُالسيرافيُ
ُ"ُ.األخفشُ،ُكىكُالذمُيمحؽُالقكافيُكالتنكيفُالغاليُ:ُكأثبتو:ُ"ُ(2)كقاؿُابفُعقيؿ
يُكتابُالقكافيُأنشدُأبكُالحسفُفُنحكُما،ُكالتنكيفُالمسمىُبالغاليُ:ُ"ُ(ّ)كقاؿُالشاطبي
ُُلرؤبةُبفُالعجاجُ:
ق ػػػاى ُـ  ػػػاؽُ ُو  م  ػػػاو ضُاأل عا ى ػػػر قافُاُخ  ُالم خا

 
ػػػى د وُ   ػػػ  ُـ ُم شا ػػػاعُ ُاأل عا ف قاػػػفُاُل م  ُ(4)الخ 

ُ
 

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُلمقكافيُالبلحؽُىك،ُُكتنكيفُالغاليُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُذكرُالمرادمُ،ُكابفُعقيؿُ

كالغاليُ:ُىكُ"ُ:ُ(5)حيثُقاؿُالمرادمُ،ُزيادةُكىك،ُُالغمكُمفُكالغاليُف،كُزالُعمىُادةزيُالمقيدة
ُأٌنوُاعترضيدؿُُكىذاُ."ُنـُفيُعدـُاالختصاصُباالسـ،ُكىكُكتنكيفُالتُرالبلحؽُلمركمُالمقيد

ُ.ُأنكاعُالتنكيفُالذمُيختصُباالسـُاعتبارُالتنكيفُالغاليُمفُفيُاألخفشُقكؿُعمى
كظاىرُكبلـُالمصنؼُأفُالتنكيفُكموُمفُخكاصُاالسـُ،ُكليسُ:ُ"ُ(6)فقاؿُأماُابفُعقيؿُكُ
إنماُىكُ:ُالتمكيفُ،ُالتنكير،ُكالمقابمةُ،ُكالعكضُ،ُكأماُ،ُبؿُالذمُيختصُبوُاالسـُ،ُكذلؾُ

ُقكؿُعمىُُأٌنوُاعترضُيدؿُ"ُ.ُكىذاكالحرؼتنكيفُالترنـُ،ُكالغاليُفيككنافُفيُاالسـُ،ُكالفعؿُ
ُالتنكيفُالغاليُمفُعبلماتُاالسـُ.ُفيُاعتبارُاألخفش
ُالركمُألفُ؛ُباالسـُ–كيفُالترنـُ،ُكالغاليُنالتُ–مختصيفُُغيرُفيما:ُ"ُ(7)كقاؿُالشاطبيُ

عمىُقكؿُُأٌنوُاعترضاسـ"ُ.ُكىذاُيدؿُُبعضُيككفُكماُ،ُحرؼُكبعض،ُُفعؿُبعضُيككفُقد
ُ ُفي ُفقطاألخفش ُيختصُباالسـ ُالغالي ُالتنكيف ًحؽُكُىكىىُيُالغالي .ُاعتبار ُالقكافيُآلخرُالبلَّ

ُ.ُتنكيفُالغاليُليسُمفُأنكاعُالتنكيفُالذمُيختصُباالسـالكالراجحُىناُاعتبارُ،ُُاٍلمقيدىة
                                                           

ُ.ُُُُِٕٔ-ِٕٓ/ُتكضيحُالمقاصدُُ(ُ)
ُ.ُُُُِ/ُشرحُابفُعقيؿُُ(ِ)
ُ.ُْٓ/ُالمقاصدُالشافيةُالكافيةُُ(ّ)
ُ.ُُُِٔ/ِفيُىمعُاليكامعُُكببلُنسبة،ُُُُٔ/ُالممحةُُكَُُْفيُديكانوزُلرؤبةُالبيتُمفُالرجُ(ْ)
ُ.َُِٖ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ٓ)
ُ.ُُُُِ/ُشرحُابفُعقيؿُُ(ٔ)
ُ.ُْٓ/ُالمقاصدُالشافيةُالكافيةُُ(ٕ)
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ًُ يُ .2ُ ُةُ دُ اطُ خُ المُ ُا
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ي ػػػػػػاُو ا ى ػػػػػػتُاُف   ماػػػػػػتُ ُدى ػػػػػػا ُافا  م ػػػػػػيُو 
 

ن ػػػػػػػػوفُ   ػػػػػػػػؿُ ُاقاػػػػػػػػد م فُ ُو  م ػػػػػػػػيُف  ا ُي ناج 
ُالمرادم  ُ"ُ(1)قاؿ :ُ ُابف ُعبلذكر ُأربع ُمالؾ ،ُ ُافعمي ُيا :ُ ُكمنيا ،ُ ُلمفعؿ ُياءُمات كىي

ُ.ُ"ميكرُ،ُكحرؼُعندُاألخفشُكالمازنيكىيُاسـُمضمرُعندُسيبكيوُكالجُالمخاطبةُ،
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ

زُالفعؿ؛ُعبلماتُالتيُتميال،ُكىيُمفُُالمخاطبةُءبذكرُقكؿُاألخفشُفيُياُانفردُالمرادم
رُفيياُمفُكالجميُك،ُكذكرُالمرادمُقكؿُاألخفشُ،ُكرأمُسيبكيوُ،ُُاُنحيثُاعتبرىاُاألخفشُحرف
،ُىكُالصحيحُ؛ُألنياُىناُاعتبارُقكؿُسيبكيوُ،ُكالجميكرُاألرجحيبدكُُ.دكفُأفُيعمؽُعمىُذلؾُ

ُحرؼُلكانتُالُمحؿُلياُمفُاإلعرابُ.ُأنياُ،ُكلكُلياُمحؿُمفُاإلعراب
ُ

ُين ُدُاالمُ وُ ُبُ رُ  ُاالمُ ُابُ دُ 
ًُ مُ  ُاا ُُيفُ ُؿُ وُاالقُ .3ُ ُاؿُ  ُ فُااألُ ُا

ُ:ُقاؿُابفُمالؾ
ك ني اد ػػػػػػػػػػةُ  ػػػػػػػػػػفُ ُو  ػػػػػػػػػػؿُ ُع  ُدػػػػػػػػػػ ُالف  ا

 
كافاى ق ػػػػػػػػػػػػػػارُ ُى ػػػػػػػػػػػػػػأ ثُّرُ   ػػػػػػػػػػػػػػ ُو  ُا ص 

الُتتأثرُبالعكامؿُالُلفظانُكالُمحبلنُىكُ:ُ"ماُذكرُمفُأفُأسماءُاألفعاؿُُ(ِ)قاؿُالمرادم 
ُ.ُُمذىبُأبيُالحسفُاألخفشُ،ُكمفُكافقوُعميو"ُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُالُلفظانُكالُفعاؿُ؛ُبأنياُالُتتأثرُُبالعكامؿذكرُقكؿُاألخفشُفيُُأسماءُاألبلمرادمُانفردُا

لـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ،ُفيُاعتبارُأسماءُاألفعاؿُالُتتأثرُبالعكامؿُالُلفظانُكالُُك،ُمحبلنُ
ُتتأثرُكىالُىُعىمميىاُمؿفتعُأفعالياُعىفُالنّْيىابىةُتمـزُفًإنَّياُاألفعاؿُأسماء:ُ"ُ(ّ)كقاؿُالسيكطيُمحبلنُ.

كؼالُفىأىٍشبىيتُ،ُبالعكامؿًُىيُى كىاتيىاًُإفُكىًىيُ،اٍلًفٍعؿُعمؿالعاممةُُحيري ًُفٍعؿالُعمؿُتٍعمؿُفىًإنَّيىاُكىأىخى
ٍعرىابُمفُلىيىاُمىحؿُالُىُاأٍلىٍفعىاؿُأىسمىاءُأىفُيرلُمفُمىٍذىىبُعمىُكىىىذىاُبالعكامؿُتتأثرُكىالُى ُكىىيكُىُ،ُاإٍلً

نسبوُ،ٍُخفىشاأٍلُىُرىٍأم ُنصبُمحميىاُأىف:ُُأىحدىما،ُآخرافُقكالفُكفييىاُ،ُلمجميكرُاإًليضاحًُفيُكى
ُاسـُالفعؿُالُيسمىُاسماُن.ُُكُ"بااًلٍبًتدىاءًُُرفعُمحؿًُفيُأنَّيا:ُُكالثَّاًنيُالمازني،ُكعًميوُمضمرةُبأفعاؿ

ألنوُيقبؿُُ؛فقطُُفقطُ؛ُألنوُالُيدؿُعمىُمعنىُفيُنفسوُغيرُمقترفُبزمفُ،ُكماُالُيسمىُفعبلُن
ُ،ُكيبدكُليُأفُرأمُاألخفشُىناُصحيحُ.ُ،ُكىكُالُيتأثرُبالعكامؿُاالسـعبلماتُ

                                                           

ُ.ُُُِٖٗ-ِٖٖ/ُانظر:ُتكضيحُالمقاصدُُ(ُ)
ُ.ََُُُّ/ُتكضيحُالمقاصدُُ(ِ)
ُُ.ُُٗٔ/ُىمعُاليكامعُُ(ّ)
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ُُُُـ ال  ُُفُايُمُ الُ الخُ ُرُ مُااألُ ُؿُ  ُافُ ُ.4ُ
ُ:ُقاؿُابفُمالؾ
ػػػػػػػػػػؿُ  ف  ا ػػػػػػػػػػرُ ُو  ػػػػػػػػػػيُ ُا ما م    ُد ن ي ػػػػػػػػػػاُو 

 
د ػػػػػػػػػوا  ر  ػػػػػػػػػار عاُمُو اعا ي ػػػػػػػػػاُإفُاُم    ُع ر 

اعُ،ُكىكُماُدخمتُعميوُالـُ:ُمعربُبإجمُمىُقسميففع،ُفعؿُاألمرُ"ُ:ُ(1)قاؿُأبكُحياف 
ُكمبنيُباختبلؼاألمر ،ُ،ُ ُككافُُ،ُوُمعربكمذىبُالككفييفُأنٌُُ،ُكىكُاألمرُالعارمُمفُالبلـ

ُ"ُ.األخفشُيستجيدُقكؿُالككفييف
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُقكؿُاألخفشُ ُحيافُبذكر ُأبك ُانفرد ُالبلـ ُالخاليُمف ُاألمر ُاذىبُإلىُفيُفعؿ ُنحك: ،
ُقبؿُوُمعربُأنٌُُ:يدُمذىبُالككفييفُفيوُ،ُكمذىبيـُيستجُ،ُفاألخفشُكافلبيتا بتقديرُحرؼُجـز

:ُُ(2)أبكُحيافُكحيثُذكرُأبكُحيافُأيضانُمذىبُالبصرييفُ،ُفقاؿُاألمرُالخاليُمفُالبلـُ،ُفعؿ
قاؿُُ،ُلكٌنوُالمسألة.ُلـُيبدُأبكُحيافُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ"وُمبنيفمذىبُالبصرييفُأنٌُ"

كيبدكُأفُالراجحُُ"ُ.أبيُعميُبفُأبيُاألحكصُمفُشيكخناكىكُاختيارُ:ُ"ُ(3)عفُمذىبُالككفييف
ألفُإعماؿُالحرؼُُك؛ُألفُاألصؿُفيُاألفعاؿُالبناءُ،ُُفعؿُاألمرُالخاليُمفُالبلـُأٌنوُمبنيفيُ

ُالمحذكؼُضعيؼُ.
ُُعُ ارُ  ُ المُ ُؿُ  ُاالفُ دُ ُيدُ الىوكُ ُوفُ نُ ُاؿُ صُ .ُاىُ 5

ُؾُ:قاؿُابفُمال
ػػػػػفُا ك يػػػػػدُ ُن ػػػػػوفُ ُم  ػػػػػرُ ُى وا ػػػػػفُاُم د اش  م  ُو 

 
فُ ُإن ػػػػػاثُ ُن ػػػػػوفُ   ػػػػػفُاُك ي ػػػػػر عا ُف ػػػػػى فُاُم 

ُحياف  ُأبك ُُ(4)قاؿ ُ؛: ُالتككيد ُنكف ُاتصمتُبالُ"أما ُإذا ُعفُفإنيا ُالمعربُاحتراز مضارع
ُ ُاإلناثُيُياتصاليا ُنكف ُلحقتو ُالذم ُأكافُبالمضارع ُمذىبُاألخفشُسكاء ُفي ُمعيا ُمطمقان بنى

ُ"ُ.ُأكُلـُيكف،ُفعُبالنكفُالمضارعُمماُُر
ُُ(5)كقاؿُالمرادم ُ"ذىبُاألخفشُ: ،ُ ُإلىُالبناءُمطمقان ُإلىُاإلعرابُكطائفة ،ُكذىبُقكـ

ُ.مطمقان"ُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُكالمرادمُقكؿُاألخفشُفيذكرُأب ُبالفعؿُالمضارعُ،ُكىكُاتصاؿُنُكُحيافُ، كفُالتككيد
ُبُعنده ُعندُاتصاليا ُبناءُالفعؿُالمضارعُمطمقان فيككفُغيرُمباشرةُ،ُُأـوُسكاءُأكانتُمباشرة

                                                           

ُ.ُُُٕمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُُٕمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُُٕمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُُٕالمنيجُالسالؾُُُ(ْ)
ُ.َُُُّٔ/ُتكضيحُالمقاصدُُ(ٓ)
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ُمبني ُُاُنالفعؿُالمضارعُمعيا ُأبكُحيافُكعمىُالفتحُ، ُفيُاتصاؿُنكفُالتككيدُُأكرد أقكاؿُالنحاة
ُفقاؿ ُ؛ ُالمضارع ُُ(1)بالفعؿ ُالنح": ُمف ُاىناؾ ُنكف ُبيف ُفرؽ ُمف ُكغيرُاة ،ُ ُالمباشرة لتككيد

ُبالالمباشرة ُالمباشرة ُاتصاؿُنكفُالتككيد ُفعند ُاتصاؿُنكفُالتككيدُُيبنىفعؿُالمضارعُ؛ ُكعند ،
ُالمذاىب،ُىذهُترجيح:ُكقاؿُ،ُغيرُالمباشرةُالُيبنىُالفعؿُالمضارعُ،ُكىذاُظاىرُكبلـُالمصنؼ

،ُكلـُيبدُرأيوُُالمسألةفُآراءُالنحاةُفيُىذهُ.ُفذكرُأبكُحيا"مكضعياُىذاُليسُعميياُكاالستدالؿ
ُ.ُالمسألةفيُىذهُ

ُلتركيبوُبنيُالتككيدُبنكفُأكدُإذاُبالضمةُرفعوُكافُماُأف:ُُلضابطكا:ُ"ُ(2)كقاؿُالمرادم
ُتركبُالُالعربُألفُ؛ُالتركيبُلعدـُيبفُىُلـُالتككيدُبنكفُأكدُإذاُبالنكفُرفعوُكافُكماُ،ُمعيا
،ُُالمباشرةُكغيرُةيؿُفيُنكفُالتككيدُبيفُالمباشُرصماُذىبُإليوُالناظـُمفُالتف،ُُأشياءُثبلثة

ُالمشيكر ُكىك ُ.كال، ُمتصكر" ُيدؿ ُاعترضكىذا ُاألخفشُُأٌنو ُقكؿ ُالفعؿُعمى ُبناء ُاعتبار في
  .ُالمضارعُ،ُإذاُاتصؿُبوُنكفُالتككيدُالمباشرةُ،ُكغيرُالمباشرةُمطمقاُن

ُالفعؿُإعرابُ،ُالمباشرةُالتككيدُنكفُبوُاٌتصمتُإذاُالمصارعُالفعؿُبناءُالراجحيبدكُأٌفُُك
ُُنحكُ،ُالمخاطبةُياءُأكُ،ُالجماعةُبكاكُيدالتككُنكفُكبيفُ،ُبينوُفيصؿُإذاُالمضارع ُىؿ:
ُ،ُتضربكفٌُُفصارُ،ُاألمثاؿُلتكاليُاألكلىُالنكفُفحذفتُ،ُتضربكنفٌُُكاألصؿُ،ُزيدكفُياُتضربفٌُ
ُ.ُتضربفٌُُفصارُ،ُالساكنيفُاللتقاءُالكاكُفحذفت

ُ
ر ابُ ُيفُ ُوؿُ القُ .6ُ ُ ُن ُثُ المُ ُإ عا

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ف ػػػػػػػػعُ ُد ػػػػػػػػاأل ل ؼُ  ك ػػػػػػػػ ُن ػػػػػػػػ الام ثُ ُارا ُو 

 
ػػػػػػػػػم رُ ُإ ذ ا  ػػػػػػػػػافاُمُد م    ػػػػػػػػػ ُ ُم    ص  ُو 

إلىُأفُىذهُالحركؼُدالئؿُكالمبردُُالزيادلُُُّكذىبُاألخفشُ،ُكالمازنيُ،ُ:ُ"ُ(3)قاؿُأبكُحياف 
التيُقبؿُاُمعربةُبحركاتُمقدرةُفيُالحركؼُكذىبُآخركفُإليُأنيُ،كليستُبإعرابُإعرابُ،ُ

ُ.ُ"كنسبُىذاُإليُاألخفش،ُُىذهُالحركؼ

ُُقبؿُالعبلمةكالمبردُإلىُأفُاإلعرابُمقدرُفيُالحرؼُ،ُ"كذىبُاألخفشُ:ُ(4)ؿُالشاطبيكقا
ُ.ُكحرؼُالميفُعبلمةُعمىُذلؾ"

                                                           

ُ.ُُُٕانظر:ُالمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.َُّٔ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُٗمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُُٔ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ذكرُفالمثنىُباألحرؼُ،ُفأماُأبكُحيافُُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُإعراب،ُذكرُأبكُحيافُ
ُ ُفي ُاألخفش ُقكؿ ُُباألحرؼُالمثنىإعراب ،ُ ُفاألحرؼ ُكليستُعند ،ُ ُإعراب ُدالئؿ األخفش

كذىبُ:ُ"ُ(1)كقاؿُأبكُحيافكأفُإعرابُالمثنىُيككفُبحركاتُمقدرةُقبؿُأحرؼُالمثنىُ،ُإعراب،ُ
ُإلىُ ُكنسبُىذا ُالحركؼُ، ُفيُالحركؼُالتيُقبؿُىذه ُبحركاتُمقدرة ُمعربة آخركفُإلىُأنيا

ؿُكسيبكيوُ،ُكقاؿُاألخفشُ،ُكذىبُالككفيكفُإلىُأفُالحركؼُىيُاإلعرابُ،ُكقاؿُبذلؾُالخمي
أبكُحيافُ:ُكذىبُبعضُأصحابناُالمغاربةُإلىُأفُىذهُالحركؼُ،ُىيُأحرؼُعمةُ،ُكىكُحرؼُُ

"ُ.ُكلـُيبدُأبكُحيافُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُعمىُاإلعرابُ،ُكىكُاإلعرابُنفسوُإعرابُ،ُكىكُدليؿ
ُ،ُإنماُذكرُقكؿُاألخفشُ،ُكمعوُأقكاؿُالنحاةُ.ُالمسألةفيُىذهُ

ُالشاطبي ُالحرؼُالذمُقفُكأما ُفي ُمقدر ُبإٌنو ُاألخفشُفيُإعرابُالمثنىُ، ُقكؿ ؿُبذكر
مذىبُ:ُ"ُ(2)فقاؿُأحرؼُالمثنىُ،ُكذكرُمعوُأقكؿُالنحاةُ،ُكقكؿُابفُمالؾُفيُإعرابُالمثنىُ،ُ

،ُأفُاأللؼُىيُالعبلمةُكالضمةُفيُالمفردُ،ُككذلؾُيقكؿُفيُالياءُفيُالجرُُابفُمالؾُ،ُىك
مفُغيرُتقديرُشيءُ،ُكمنيـُمفُجعؿُاإلعرابُبالحركاتُالمقدرةُُاكالنصبُإنياُالعبلمةُنفسي

ُ،ُكالفتحةُنصبانُُفيُاأللؼُكالياء ُاإلعرابُبالضمةُرفعان ،ُفيكُعندُىؤالءُلـُيخرجُعفُقاعدة
كالُحاجةُ:ُكثـُقاؿُالشاطبيُُ،ثـُذكرُقكؿُاألخفشُالسابؽُفيُإعرابُالمثنىُ،ُُكبالكسرةُجراُن

فإفُحركؼُالميفُنجدىاُتختمؼُُ:،ُكتصحيحُمذىبُالناظـُ،ُكقاؿُُليابناُإلىُالكبلـُفيُإبطا
كقكؿُالشاطبيُىذاُيدؿُُ.ُ"ُالختبلؼُالعكامؿُ،ُكماُتختمؼُالحركاتُ؛ُفندعيُأنياُىيُاإلعراب

فيُاعتبارُأفُأحرؼُالمثنيُليستُإعرابُ،ُبؿُأفُاإلعرابُعمىُمذىبُاألخفشُُأٌنوُاعترض
لراجحُإعرابُالمثنىُباألحرؼُ،ُفيعربُفيُحالةُالرفعُكاُ.ُمقدرُفيُالحرؼُقبؿُأحرؼُالمثنى

ُحالةُالنصبُكالجرُيككفُبالياءُ.فيُباأللؼُ،ُُك
ًُ مُ  ُا.ُاألُ 7 ُ ن ُثُ المُ ُةُ يغُ م ُصُ يُعُ الىُ ُا

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػػػػػػػذ اؾُ ُك ماى ػػػػػػػػػا ُواثان ى ػػػػػػػػػافُ ُاثان ػػػػػػػػػافُ ُك 

 
ػػػػػػػػػػػادان يافُ   ي ػػػػػػػػػػػافُ ُو ادان ى ػػػػػػػػػػػيفُ ُك  ر  ُي جا

فتقكؿُفيُرجؿُفحكموُفيُاإلعرابُحكـُالمثنىُ،ُُيتُبالمثنىإذاُسم:ُ"ُ(3)قاؿُأبكُحياف 
ُالزيديفُ،ُكالُيجكزُتثنيتوُإذا كافُعمىُستةُأحرؼُفماُزادُ،ُُسٌميتوُزيدافُ:ُقاـُالزيدافُ،ُكرأيتي

ُخميبلننحك ُقاـ ُفبلُتقكؿُ: ًميبلفُ، ُخى ُكىذا: ُكالُرأيتُخميبلنٍيفُ، أصؿُكبيرُمفُأصكؿُُافُ،
ُاألخفش"ُ.

                                                           

ُ.ُٗمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُُٔ-َُٔ/ُانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.َُُمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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ُُميؿ:الىو ي ُوالىح
ذكرُقكؿُاألخفشُفيُأٌنوُالُيجيزُتثنيةُاألسماءُالتيُتأتيُعمىُصيغةُانفردُأبكُحيافُبُ

قبؿُذكرُُأحرؼُفأكثرُ،ُكقاؿُأبكُحيافُةالمثنيُ،ُنحكُ:ُخميبلفُ،ُكزيدافُ،ُإذاُكانتُعمىُست
ًميبلف:ُُنحكُ،ُزادُفماُأحرؼُستةُعمىُكافُإذاُتثنيتوُيجكزُكال":ُُ(1)قكؿُاألخفش :ُتقكؿُفبلُ،ُخى

ُ.األخفشُأصكؿُمفُكبيرُأصؿُكىذاُ،ُخميبلنٍيفُرأيتُكالُ،ُخميبلنافُقاـ ُعمىُُ" ُيدؿ كىذا
ُ.ُالمسألةلقكؿُاألخفشُفيُىذهُمكافقتوُ

ُ
ُ(ُـالُ وُ ال ُ )ُةُ مُ م ُكُ ُيرُ  ُ فُايُىُ فُ ُوؿُ القُ .8ُ

ُ"ُ(2)قاؿُالشاطبي ُفيُتفسيرُالعُى: ُاختمفكا ُالجمعلكنيـ ُالتيُجمعتُىذا ُمفُُكالـ ُفمنيـ ؛
ىرُكبلـُالجكىرمُُكرأمُ،ُكماُلـُيعقؿُ،ُكىذاُظاُالخمؽُماُعقؿُمنياىبُإلىُأنياُأصناؼُذ

ُ.ُ"أبيُالحسف

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
(ُالتيُجمعتُىذاُالجمعُ،ُثـُكالـالعُىبذكرُقكؿُاألخفشُفيُتفسيرُكممةُ)انفردُالشاطبيُ

ُاألخفشُقاؿ ُقكؿ ُذكر ُبعد ُ"ُ(3)الشاطبي ُأصنا: ُأنيا ُذىبُإلى ُمف ُكمنيـ ُؼُالعقبلء كىـُ،
كالجفُكالمبلئكةُ،ُكىكُرأمُأبيُعبيدُ،ُكمنيـُمفُذىبُإلىُغيرُذلؾُمماُالُيحتاجُإلىُ،ُنسإلا

ُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُ.ُ"ُمفُبابُالتغميبُ-قكؿُاألخفشُ–،ُفاألكؿُصحيحُفيُالقياسُُذكره
ُ.ُالمسألةلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُ
ُبُ صُايُالنُ فُ ُُـ الُ ثُال ُ ن ُؤُ معُالمُ جُ ُابُ ر ُعُاإ ُُةُ ك ُرُ .ُحُ 9

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػػػػػػا م  م   ػػػػػػػػاُق ػػػػػػػػدُاُو ا ل ػػػػػػػػؼُ ُد ى ػػػػػػػػاُو  ُج 

 
ػرُ ُف ػيُي كا  رُ   ف ػيُالاج  ػبُ ُو  ُم  ػاُالان صا

ُحياف  ُأبك ُحركةأإلىُذىبُاألخفشُ"ُ:ُ(4)قاؿ ُكأُنيا ،ُ ُالنصبُمبنيبناء ُفيُحالة ،ٌُنو
ُحاؿ"ُ.نىُفيُ،ُكيبفيُحاؿُوُيعربُنٌُمسُفيُأكتابعوُعمىُذلؾُالمبردُ،ُكشبياهُبأ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
انفردُأبكُحيافُبذكرُرأمُاألخفشُفيُحركةُإعرابُجمعُالمؤنثُالسالـُفيُالنصبُ،ُكىيُ

ُلـُفيُالنصبُ،ُكىكُعندُاألخفشُحركةُبناءُ،ُكذكرُقكؿُالجميكرُفيُحركةُجمعُالمؤنثُالسا

                                                           

ُ.َُُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُْٖ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُُْٖ/ُانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُُُمنيجُالسالؾُُ(ْ)
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كىذاُيدؿُأٌنوُلـُيبدُُ.ُ(1)جيجُماُينبغيُترجيحوُفيُغيرُىذاكتُرُأنياُحركةُإعرابُ،ُثـُقاؿُ:
يبدكُأفُحركةُنصبُجمعُالمؤنثُالسالـُىيُحركةُُ.ُالمسألةرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُإعرابُ،ُكليستُحركةُبناءُ؛ُألفُاالسـُالممنكعُمفُالصرؼُيجرُبالفتحةُنيابةنُعفُالكسرةُ.
ُ

ُُرُ الجُ ُالةُ حُ ُيُارؼُفُ صُ نُاُيُ اُلُ مُ ُةُ ك ُرُ يُحُ فُ ُؿُ وُاالقُ .10ُ
ُفُمالؾُ:قاؿُاب

ػػػػػػػرُ  ج  ػػػػػػػةُ ُو  ػػػػػػػالُد الاف ىاح  ػػػػػػػر ؼُاُم  ُي ناص 
 

ُـا  ػػػػال  ػػػػؼُاُم  ي ػػػػؾُ ُي    ػػػػدُ ُا وا ؼُاُاؿُاُد  ا ُر د 
ُتقدـُمفُُ،فيُحالةُالجروُمبنيٌُنُأكالمبردُإلىُاألخفش،ُكذىبُ:ُ"ُ(2)قاؿُأبكُحياف  كما

ُُ."ُمعُباأللؼُكالتاءُفيُحالةُالنصبجُياُفيماُممذىبي
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُأبكُحيُ ُالُينصرؼُانفرد ُالجر،افُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُحركةُما عندُُبأنياُفيُحالة
فيوُالمجركرُُؿُىمًُوُحُينياُحركةُإعرابُ،ُكأنٌُأكذكرُقكؿُالجميكرُفيياُ،ُكىكُحركةُبناءُ،ُاألخفشُ

ُالُينصرؼعمىُالمنصُك ُفيُبابُما ُكقكؿُ(3)بُلغةُذكركىا ُفذكرُأبكُحيافُقكؿُاألخفشُ، .
كيبدكُفيُحركةُُ.ُيبدمُرأيوُفيُىذيفُالقكليفينصرؼُدكفُأفُالجميكرُفيُحركةُجرُماُالُ

الممنكعُمفُالصرؼُفيُحالةُالجرُ،ُىيُحركةُإعرابُ،ُفالممنكعُمفُالصرؼُيعربُفيُحالةُ
ُ ُإذا ُبالفتحة ُالجر ُكفيُحالة ،ُ ُالنصبُبالفتحة ُكفيُحالة ،ُ ُبالضمة ُالرفع ُنكرة كيجرُُ،كاف

ُباإلضافةُ.بػأؿُالتعريؼُأكُُاُنبالكسرةُإذاُكافُميعرف
ُؼُ رُ حُااألُ دُ ُةُ  ُ مُاالخُ ُاؿُ  ُ فُااألُ ُابُ ر ُعُا.ُإُ 11

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػؿُا ػػػػػػػوُ ُو اجا   ُالنُّون ػػػػػػػاُي فا  ػػػػػػػ  فُ ُل ن حا

 
يفُ ُر فا ػػػػػػػػػػػػاُم  ى ػػػػػػػػػػػػداع  ػػػػػػػػػػػػأ ل ون اُو  ى  ا ُو 

ُقاؿُككالُحرؼُإعرابُفيياُ،ُكزعـُالفارسيُأفُىذهُاألفعاؿُمعربةُ،ُ:ُ"ُ(4)قاؿُأبكُحياف 
ككفُحرؼُاإلعرابُفيياُالنكفُلسقكطياُلمعامؿُ،ُكىيُحرؼُصحيحُ،ُكالُالُي:ُألنوُُالفارسي

ُالحركةُ،ُكلـُاعؿُ،ُألٌنوُليسُُفيُآخرُالكممةُيككفُالضميرُ؛ُألٌنوُالف ،ُكحرؼُاإلعرابُالُيمـز
سيُىذاُشبيوُبقكؿُاألخفشُفيياُ،ُكالُحرؼُإعرابُفيياُ،ُكقكؿُالفاُريبؽُإالُأفُتككفُمعربةُ

ُ.ُُ"إنياُدليؿُاإلعراب

                                                           

ُ.ُُُانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُِمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُِمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُّمنيجُالسالؾُُ(ْ)
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ُُالىو ي ُوالىحميؿُ:
انفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُإعرابُاألفعاؿُالخمسةُ،ُكىكُأٌفُاألفعاؿُالخمسةُالُ
تعربُبالحركؼُ؛ُألفُالحركؼُدليؿُإعرابُفيياُ،ُكيتفؽُقكؿُاألخفشُىناُمعُقكؿُالفارسيُ،ُ

فأماُمذىبُ:ُ"ُ(1)حيافكذكرُمعُقكؿُاألخفشُأقكاؿُالنحاةُفيُإعرابُاألفعاؿُالخمسةُ،ُفقاؿُأبكُ
الجميكرُفيُإعرابُاألفعاؿُالخمسةُ،ُىكُإعرابُاألفعاؿُالخمسةُفيُحالةُالرفعُبثبكتُالنكفُ،ُ

ُالنصبُ ُكفيُحالة ُأ، ُكأما ُبحذؼُالنكفُ، ُالسييميُكافُيذىبُإلىُإفُكالجـز ُزيد إعرابُُبك
ُالبلماتُ ُاشتغاؿ ُظيكرىا ُمف ُمنع ُفيُالماتيا ُبحركاتُمقدرة ُالخمسة بالحركاتُالتيُاألفعاؿ

ُالضمائ ُاراستدعتيا ُكتحذؼُتمؾ ُكالنصبُ، ُالرفع ُحالة ُكذلؾُفي ُحالةُ، ُفي لحركاتُالمقدرة
ُ،ُ الـُالفعؿُ،ُبمعنىُأٌنوُكافُينبغيُأفُ"كحرؼُاإلعرابُعندناُ،ُكىكُ:ُُ(2)كقاؿُأبكُحيافالجـز

ُ ُاإلعرابُفيو ُيككفُعبلمة ُالضمائرُكما، ُىذه ُيدؿُعكافُقبؿُأفُتتصؿُبو ُكىذا .ُ ُأنوُمى"
ُُ،ُكليستُإعرابُ.خفشُفيُاعتبارُاألحرؼُدليؿُإعراباعتراضُعمىُقكؿُاأل

بوُكاكُالجماعةُ،ُأكُألؼُاالثنيفُُأكُياءُُتاألفعاؿُالخمسةُىيُكؿُفعؿُمضارعُاٌتصم
ُبحذؼُ المخاطبةُ،ُكالمشيكرُفيُإعرابُاألفعاؿُالخمسةُأنياُترفعُبثبكتُالنكفُ،ُكتنصبُكتجـز

ُالنكفُ.
ُيرُ مُ ال ُُّابُ دُ 

ًُ يُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .12ُ ميوُ )ُا   ُ)ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

 ًُ ػػػفُ ُو الاك ػػػاؼُ ُك الاي ػػػا ػػػؾُاُادان ػػػيُم  ر م  ُاكا
 

  ًُ ػػػفُاُوالي ػػػاُو الاي ػػػا ػػػميوُ ُم  ػػػاُ   م ػػػؾُاُم  ُم 
:ُىُفكائدُمحتاجُإلىُذكرىاُُ،ُمنياككافُيكفيوُاإلتيافُببعضياُلينبوُعم:ُ"ُ(3)قاؿُالشاطبي 

ميوًُخاصةُبياءُ) رُبأنياُعندهُمفُقبيؿُالضمائرُحقيقةُكالياءُفيُ)ابني(ُباتفاؽُ،ُ(ُكىيُاإلشعاسى
:ُالذمُرُكالتاءُفيُقامتُكقائمة،ُكاألكؿالُمفُقبيؿُالعبلماتُالدالةُعمىُتأنيثُالضميرُالمستت

ُ"ُ.ذىبُإليوُاألخفشُاألكسطُكالمازنيارتضاهُ،ُكىكُمذىبُسيبكيوُكالجميكرُ،ُكالثانيُ:ُ
ُُُُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُ)انفُر ُياء ُاألخفشُفي ُقكؿ ُبذكر ُالشاطبي ميوًُد ُسى ُعمىُ( ُالعبلماتُالدالة ُقبيؿ ُمف بأٌنيا
كمفُحجةُاألخفشُأفُفعؿُالمفردُمذكرُكافُأكُ:ُ"ُ(4)،ُثـُقاؿُالشاطبيتأنيثُالضميرُالمستترُ

مؤنثُ،ُالُيبرزُضميرهُنحكُ:ُزيدُيقكـُ،ُكىندُتقكـُ،ُفقدُثبتُفيُاالستتارُعمىُالجممةُفيُ

                                                           

ُ.ُُّ-ُِنظر:ُمنيجُالسالؾُاُ(ُ)
ُ.ُُّمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُِْٔ-ِّٔ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُِٓٔ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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ُ ُالمفردفعؿ ُأكلى، ُثبت ُما ُإلى ُكالمصير ،ُ ُالٌنزاع ُمحؿ ُفي ُإال ُإبرازه ُيثبت ُقاؿُُ."كلـ ثـ
،ُكالضميرُبسُ،ُكىيُالياءُ:ُتمحؽُالعبلمةُآخرُالفعؿُإلزالةُالم:ُ"لؤلخفشُأفُيقكؿُُ(1)الشاطبي

ُ،ُكذكرُمعوُحجةُاألخفشُالمسألة.ُفذكرُالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُيستترُعمىُماُيجب"ُ
ميوًُالقكؿُفيُياُ)ُفيُاختيارُىذا ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ.ُ،(ُسى

ُاُيُ دُ ُصؿُ ىُّاُيُ مُ )إّيا(ُوُ ف يُُؿُ وُاالقُ .13ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ذ و ػػػابُ ُو  ػػػاؿُ ُف ػػػيُاناى ص  ػػػػ ُاناف ص  ُج   
 

يػػػػػػعُ ُإّيػػػػػػاضُ   ػػػػػػك  ُ ُل ػػػػػػياس ُُوالى فار  ُم شا
ُ،ُألخفشُكالمازني،ُكا:ُإفُمذىبُالخميؿُ:ُ"قاؿُصاحبُىذهُاألرجكزةُُ(2)قاؿُأبكُحياف 

أنا(ُفيُالرفعُ،ُكيميوُأسماءُتدؿُعمىُمتكمـُأكُغيرهُمضاؼُإليياُفُ)إٌيا(ُفيُالنصبُنظيرُ)أ
ُ.ُ"كسرُاليمزةُكمعُفتحيا،ُكتخفؼُالياءُمعُأٌياؾُفيقاؿُ:ُ،ُ،ُكتفتحُىمزتياُأٌياُ

مفُقبيؿُ)إٌيا(ُفيُنصُكبلموُُفٌُعمؽُبكبلموُمسألتافُ،ُأحداىماُ:ُإكيت:ُ"ُ(3)قاؿُالشاطبيُك
ُُ"ُ.كالمازنيُكالجميكر،ُكاألخفشُ،ُكسيبكيوُُ،ُاألسماءُالمضمرةُ،ُكىذاُمذىبُالخميؿ

،ُكسائرُماُيمحؽُُ(،ُكالكاؼُفيُ)إياؾُ(امإيٌُ)الياءُفيُُأفٌُ:ُ"كالثانيةُ:ُُ(4)قاؿُالشاطبيُك
مذىبوُفيُأفُُإذُيحتمؿُالكجييفُعمىُ؟أسماءُأـُحركؼ،ُلـُيبيفُالناظـُماىيُ،ُأىيُُ()إٌيا
لىُالثانيُذىبُُاألخفشُفُُ()إٌيا ،ُإلىُاألكؿُذىبُالخميؿُ،ُكاختارهُالمؤلؼُفيُالتسييؿُ،ُكا 

ُُ"ُ.عفُالفارسيفيماُحكاهُابفُجنيُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُأبكُحيافُفنقؿُمذىبُاألخفشُ)أٌياحيافُ،ُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيذكرُأبكُُ (ُ،ُفأما
ُاعتبا ُكىك ُمالؾُ، ُابف ُالنصبُعف ُفي ُفيُمذىبُ)أنانظيرر)أٌيا( ُرأيو ُيبد ُكلـ ،ُ ُالرفع ُفي )

ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ
،ُاألكؿُ:ُأنياُمفُقبيؿُاألسماءُالمضمرةُ،ُُ()إٌياذكرُلؤلخفشُقكليفُفيُفأماُالشاطبيُُك

:ُ"كاألصحُماُذىبُإليوُُ(5)قاؿ،ُكىكُقكؿُابفُمالؾُ،ُككافؽُالشاطبيُاألخفشُفيُذلؾُ؛ُألنوُ
(ُىيُحركؼُعمىُمذىبُاألخفش،ُالتيُتتصؿُبػ)إٌياالضمائرُلؤلخفش:ُُالثانيالقكؿُالناظـ"ُ.ُُك

ُُك ُقكؿُاألخفشُفيُىذه ُالشاطبيُىنا ُالخميؿُُالمسألةذكر ُاعتبرىا ُقكؿُالخميؿُ: ُكذكرُمعو ،
 .ُالمسألةأسماءُ.ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُِٓٔ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُٖ-ُٕمنيجُالسالؾُ(ِ)
ُ.ُِٖٔ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُِٖٗ-ِٖٖ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
ُ.ُِٕٖ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ٓ)
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ُوؿصُ وُاالمُ ُابُ دُ 
14ُ.ُُ ُولتصُ وُاالمُ ى  اريؼ 

فتُرٌُعُىنياُتُىؼُالمكصكالتُ،ُفذىبُاألخفشُإلىُأاختمؼُالناسُفيُتعري:ُ"ُ(1)حيافأبكُُقاؿ
فيكُعمىُنيةُماُفيوُاأللؼُكالبلـُنحكُ:ُمفُُليسُفيوُألؼُكالـُ؛ُ:ُالذمقالكاُ،ُباأللؼُكالبلـُ

ُكماُ".
ُُالىو ي ُوالىحميؿُ:

،ُُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُتعريؼُالمكصكالتُ،ُكذكرُمعوُتعريؼُالفارسي
عفُُ.ُكقاؿُأبكُحيافُ(2)كىكُ:ُ"إنياُتعرفتُبالعيدُالذمُفيُالصمةُ،ُكلـُتعرؼُباأللؼُكالبلـ"

لقكؿُاألخفشُفيُُ"ُ.ُكيدؿُىذاُعمىُمكافقتوالمختار:ُ"كمذىبُاألخفشُىكُُ(3)مذىبُاألخفش
ُتعريؼُالمكصكالتُباأللؼُكالبلـُ.

ُُيةُ رُ دُ صُاا(ُالمُ )مُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .ُُٓ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػفُا م  ػػػػاُو  م  ػػػػاو ضُو ا ؿُاُو  ػػػػاُى    ُذ ك ػػػػرُاُم 
 

ػػػػػػذ ا  ناػػػػػػدُ ُذ وُو ىك  ًُ ُع  رُاُط ػػػػػػي  ُش ػػػػػػي 
نياُحرؼُإذاُكانتُمصدرية،ُأما(ُفتككفُاسمانُ،ُكتككفُحرفانُ،ُُككأماُ):ُ"ُ(4)قاؿُأبكُحياف 

ُقمتُنحك ُقاؿُالككفيكفُ،ُكخالؼُاألخفشُفيُالمصدريةُ،ُ:ُأعجبنيُما ،ُأمُقيامؾُ،ُكبيذا
ُ.ُ"ـسياُافزعـُأنٌُ

ُ.ُ"ما(ُالمصدريةُاسـُتحتاجُإلىُعائد)فإاألخفشُكابفُالسراجُذىبُ"ُ:ُ(5)كقاؿُالمرادم
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ

ُ ُحياف ُأبك ُذكر ُ،ُ)ما(األخفشُفيُقكؿكالمرادمُ، ُحيافُالمصدرية ُأبك ُقكؿُفُفأما ذكر
اُذفي.ُة"ُإنياُحرؼُإذاُكانتُمصدري:ُ"ُ(6)قاؿُك،ُ)ما(ُالمصدريةُ،ُكىيُعندهُاسـُخفشُفياأل

ُ.ُُالمسألةفيُىذهُُعمىُقكؿُاألخفشُأٌنوُاعترضيدؿُ
فييُعندُاألخفشُاسـُيحتاجُإلىُعائد،ُالمصدريةُُ)ما(ذكرُقكؿُاألخفشُفيفكأماُالمرادمُ

.ُكىذاُُ"حتاجُإلىُعائدُ،ُكىكُمذىبُسيبكيوكالصحيحُ:ُأنياُحرؼُفبلُت:ُ"ُ(7)ثـُقاؿُالمرادم
ُ.ُالمسألةىذهُعمىُقكؿُاألخفشُفيُأٌنوُاعترضُيدؿُ

                                                           

ُ.ُِٓسالؾُمنيجُالُ(ُ)
ُ.ُِٓمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُِٓمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُِٕمنيجُالسالؾُُ(ْ)
ُ.ُُْٖ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ٓ)
ُ.ُِٕمنيجُالسالؾُُ(ٔ)
ُ.ُُْٖ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ٕ)
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ُيىُ الُُّواُ ضُُ ذُ  ُالُّنُ  ُامُ يُدُ ىُ الُاُ(ؿُاا ُ)ُيفُ ُؿُ وُاالقُ .16ُ
كالضاربةُ،ُتريدُالتيُ،ُنحك:ُالضارب،ُُكالتيُبمعنىُالذمُأُ(أؿ)أما:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحياف

التيُُ(أؿػ)ذىبُاألخفشُإلىُأنياُحرؼُتعريؼُكُففيياُخبلؼُ،،ُأكُالتيُضربتُ،ُلذمُضربُا
ُكليستُب ،ُ ُالرجؿ ُ"في ُالمرادم.ُمكصكلة ُ"ُ(2)كقاؿ ُالعاقؿ: ُفيو ُيشترؾ ُُ)أؿ( ،ُ كذىبُكغيره

كالُحرؼُ،ُ)أؿ(ُليستُمكصكالنُحرفياُن:ُ"ُكأما(3)كقاؿُابفُىشاـ.ُ"األخفشُإلىُأنياُحرؼُتعريؼ
ُُ.ىيُحرؼُتعريؼُغيرُمكصكؿ"األخفشُقاؿ:ُك:ُ"ُ(4)كقاؿُالشاطبيُ."تعريؼُخبلفانُألبيُالحسف

ُُ.مكصكؿ"
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

قكؿُاألخفشُفي)أؿ(ُالتيُبمعنيُالذمُُشاـُ،ُكالشاطبيأبكُحيافُ،ُكالمرادمُ،ُكابفُىذكرُ
ُالتي ُأك ُاألخفشُ، ُكىيُعند ُحيافُحرؼُتعريؼُ. ُأبك ُقكؿُاألخفشُفي)ففأما ُالتيُأؿذكر )

ُ ُالذم ُبمعنى ُالتي ُأك ُمعو ُكذكر ُكقاؿ، ،ُ ُفييا ُالنحاة ُالمازنيُ(5)أقكاؿ ُزعـ ُحرؼُُ: ُأنيا ،
لـُيبدُرأيوُفيُقكؿُُ.ُ"،ُكأكثرُالنحكييفُإلىُأنياُاسـكالفارسيُ،ُلسراحُ،ُكذىبُابفُاُمكصكؿ

ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ
،ُكذكرُمعوُ،ُكىيُعندُاألخفشُحرؼُتعريؼُذكرُقكؿُاألخفشُفيُ)أؿ(ُفكأماُالمرادمُُ

كىيُاسـُمكصكؿُعندُالجميكر،ُكذىبُالمازنيُإلىُأنياُحرؼُ:ُ"ُ(6)أقكاؿُالنحاةُفيياُ،ُكقاؿ
كالصحيحُأنياُاسـُألكجوُ:ُأحدىاُعكدُالضميرُعميياُفيُنحكُ:ُقدُ:ُالمرادمُكؿُ،ُكقاؿُمكص

ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُأٌنوُاعترضُكىذاُيدؿُُ."أفمحُالمتقيُربو
كقاؿُ:"كالُحرؼُُكىيُعندهُحرؼُتعريؼُ،ُُكرُقكؿُاألخفشُفيُ)أؿ(ُ،ذفُكأماُابفُىشاـ

ُ.ُُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُؿُأٌنوُاعترضُكىذاُيد.ُ(7)"تعريؼُخبلفانُألبيُالحسف
ُالشاطبي ُ،فُكأما ُ"كأماُُ(8)كقاؿ،ُُتعريؼُحرؼُعندهُكىي ذكرُقكؿُاألخفشُفيُ)أؿ( :

ُالبابُ،ُىيُاسـُ،ُ ُالبابُاسـُعكدُ)أؿ(ُفييُعندُالجميكرُفيُىذا فالدليؿُعمىُأنياُفيُىذا
لـُيتقدـُُفيُالضاربياُ،ُفالياءُُصيحُالكبلـُ،،ُنحك:ُجاءتنيُالضاربياُزيدُفيُفالضميرُعميياُ

قكؿُالشاطبيُىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُ.ُُكُفدؿُذلؾُعمىُإنياُاسـ"ُ؛ُعميوُماُيعكدُعميوُإالُ)أؿ(
ُالراجحُأنياُاسـُ؛ُألفُالضميرُيعكدُعميياُ.ُُُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُِٕ/ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّْْ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُّٖ/ُأكضحُالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُْْٕ/ُصدُالشافيةُالمقاُ(ْ)
ُ.ُِٕانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ٓ)
ُ.ُّْْ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ٔ)
ُ.ُُّٖ/ُانظر:ُأكضحُالمسالؾُُ(ٕ)
ُ.ُْْٕ/ُانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ٖ)



79 

 

ُا(يُ)ذُ فُ ُؿُ وُا.ُالقُ 17
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ثاػػػػػؿُ  م  ػػػػػاُو  ػػػػػدُ ُذ اُم  ػػػػػاُد  ا ػػػػػى فاي اُـ ُم  ُا ا
 

ػػػػفُاُاوُا  ُـاُإذ اُم  ػػػػ  ُـ ُف ػػػػيُى ماػػػػ ُ ُل ػػػػ ُالاك 
ليوُأشارُبقكلوُ:ُإذاُلـُتمغُفيُُ:(ُ)قاؿُالشاطبي  "أفُتككفُ)ذا(ُغيرُممغاةُفيُالكبلـُ،ُكا 

جعؿُعمىُكجييفُ:ُأحدىماُحقيقيُ،ُكاآلخرُحكميُ،ُأماُالحقيقيُ:ُفأفُتُالكبلـُ،ُإلغاءُ)ذا(
ُ،ُكمنوُماُأنشدُالفارسيُفيُالتذكرةُعفُأبيُالحسفُ:كأنياُلـُتذكرُمقدرةُالسقكطُ
مػػػبُخػػػزرُي ػػػا ػػػاذ اُى غا ػػػوى ك ـُدػػػاؿُ ُم  ُن  ا
 

ػػى ف قفُلُ   نان ػػاُالػػد يريفُإ ل ػػ ُي  ا ُ(ِ)ى حا
ُقاؿُأبكُالحسفُ:ُأرادُماُباؿُنسكتكـُ،ُإذُالُمعنىُلػُ)ذا(ُفيُالبيتُ"ُ. 

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
(ُبعدُ)ما(ُاالستفياميةُ،ُحيثُذكرُالشاطبيُخفشُفيُإلغاءُ)ذاقكؿُاألُالشاطبيُذكر

كصنفوُالشاطبيُضمفُ،ُُالستفياميةاُقكؿُاألخفشُمفُأجؿُاالستدالؿُعمىُإلغاءُ)ذا(ُبعدُ)ما(
ُككبلـُالشاطبيُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُ.اإللغاءُالحقيقيُ.ُ

ُوؼُ ذُ حُاالمُ ُوؿُ صُ وُام ُالمُ عُ ُدُ ائُ م ُال ُ عُ ُؽُ  ُ النُ وُ ُيدُ كُ وُا.ُالىُ 18ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػم  ُ ُإ فُا ػػػػػؿُ ُالاد ػػػػػاق يُص  صا ػػػػػؿُ ُل و  م  ُم كا
 

ػػػػػذاؼُ   ُـاُو الاح  ناػػػػػد ى  مػػػػػيُك ث يػػػػػرُ ُع  ُم ناج 
ائ ػػػػػػدُ ُف ػػػػػػي  ػػػػػػؿُ ُع  ػػػػػػبُاُإفُ ُم ى ص  ُاناى ص 

ُ
ػػؿُ   ػػؼُ ُاوُاُد ف  ا صا ػػفُاُو  ػػوُك م  ُي ي ػػبُاُن راج 

ُ ُحذؼُالعائدُالمنصكبُبشرطوُ،ُففيُتكك:ُ"ُ(3)قاؿُالمرادم ُ،يدهُكالنسؽُعميوُخبلؼإذا
ُكأكثرُالمغاربةُ،ُكاختمؼُعفُالفراءُ"ُُ.،ُأجازهُاألخفشُكالكسائيُ،ُكمنعوُابفُالسراجُ

،ُؽُعمىُالمحذكؼُفيُالصمةُكالتأكيد:ُ"ُكقاؿُالرمانيُ:ُكاختمفكاُفيُالنسُ(4)كقاؿُالشاطبي
،ُشُ،ُكنفاهُثعمبُ:ُالذمُنفسوُقائـهُزيدهُ،ُكالذمُكعمركُقائمافُزيدهُ،ُفأجازهُاألخف،ُكقكلؾكالتأكيد

ُكابفُالسراج"ُ.
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُالتككيدُكالنسؽُعمىُحذؼُالعائدُالمنصكبُ،ُكذكرُفأماُالمرادمُ
ُ.ُُالمسألة،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُمعوُآراءُالنحاةُدكفُتفضيؿُقكؿُعمىُآخر

                                                           

ُ.ُِْٔ/ُالمقاصدُالشافيةُ(ُُ)
ُنسػبةُكبػبلُ،َُِْكالجنػىُالػدانيُفػيُحػركؼُالمعػانئُُْٗ/َْالبيتُمفُالبسيطُلجريرُفيُتاجُالعركسُ(ُِ)

ُ.ُِّٖ/ُكىمعُاليكامعُُّٔٗ/ُفيُمغنيُالمبيبُ
ُ.ُْٔٓ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُِٔٓ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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يدُعمىُالمحذكؼُفيُالصمةُ،ُثـُقاؿُأماُالشاطبيُفنقؿُقكؿُاألخفشُفيُالنسؽُكالتأكُك
؛ُألفُدليؿُالحذؼُأكلىُُ-كىكُالجكازُ-:ُقدُيقاؿُ:ُإفُاألكؿُُ(1)الشاطبيعفُقكؿُاألخفشُ
ُ.ُُالمسألة.ُكىذاُيدؿُعمىُمكافقةُالشاطبيُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُمكجكدُكىكُنفسو"ُ

ؿُد الو صؼُ ُيرُ مُ .ُال ُ 19 ُال مى ص 
ٍصًؼُُكقكؿُابفُمالؾ:ُ"(2)قاؿُأبكُحياف نتصبُبفعؿُ،ُكبيفُسٌكلُالناظـُبيفُماُ،ُ:ُأىٍكُكى

فإماُُأفُالحذؼُفيُالضميرُكثيرُ،ُأماُالفعؿُفصحيحُ،ُكأماُالكصؼُ،ُماُنتصبُبكصؼُفي
فُكانتُفيو)أؿ(ُأفُيككفُفيوُ ُ،ُفبلُيجكزُحذفوُعندُ،ُنحك:ُالضاربياُزيدُى)أؿ(ُأكُالُ،ُكا  نده

ُاالجميكر ُاختمؼُعف ُكقد ،ُ ُبعضيـ ُكأجازه ،ُ ،ُ ُذلؾ ُفي ُىذاُلكسائي ُخبلؼُفي ُعمى كىذا
ُ.ُوُمنصكبُ"خفشُأنٌُفمذىبُاألُ،الضمير
أكُزيدهُأناُالضاربوُ،ُففيُمكضعُالياءُمفُ،ُ:ُزيدهُأناُضاربوُُفإذاُقمت"ُ:(3)قاؿُالشاطبيُك

أفُالياءُفيُمكضعُُنصبُعمىُاإلطبلؽُكانتُالصفةُأحدىاُ:ُُاإلعرابُثبلثةُأقكاؿُ،ُمنياُ:ُ
ُ."ُأمُاألخفشُ،ُكنقؿُعفُىشاـُالككفيأكُالُ،ُكىكُُرُباأللؼُكالبلـُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُ ُحياف ُأبك ُذكر ُُكالشاطبي، ُالضمير ُاألخفشُفي ُأكافُقكؿ ُبالكصؼُسكاء المتصؿ
ُفالضميرُعندُاألخفشُ،ُُضاربوُأناُزيدُه ،ًىٍندُُزيدُالضاربيانحكُ:ُُ،ُالكصؼُمعرفةُ،ُأكُنكرة

:ُ"ُُ(4)األخفشُفيُالضميرُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُ،ُفقاؿذكرُقكؿُففأماُأبكُحيافُُمنصكبُ،
ركرانُ،ُكمج،ُوُيجكزُأفُيككفُمنصكبانُوُمجركرُ،ُكذىبُالفراءُأنٌُعمرُأنٌُُككأب،ُكذىبُالمازنيُ

ُالضميرُبالظاىرُ؛ُفحيثُجازُفيُالظاىرُالنصبُكالخفضُجازُكمذىبُسيبكيوُاعتبارُىذ ا
:ُالضارباىماُفإذاُقمتُُاُزيدانُ،ُكيجكزُالضارباُزيًدُ،ذلؾُنحكُ:ُجاءنيُالضاربُفيُالضميرُمثؿ

ُ ُالنصبُكالجرغبلماؾُالزيدافُ، ُسبأجازُفيُ)ىما( ُيتضحُمما .ُ ُحيافُذكرُآراءُ" ؽُأفُأبا
ُُ.ُالمسألة،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُدكفُتفضيؿُأمُاألقكاؿُُالنحاةُ

ُُأماُك ُفالشاطبي ُاألخفشُفي ُقكؿ ُ،بُالمتصؿُالضميرذكر ُالنكرة ُأك ُالمعرفة ُالصفة
أنياُفيُمكضعُُكالثانيُ:ُ:ُ(5)فقاؿ،ُأقكاؿُالنحاةُكذكرُمعوُفالضميرُعندُاألخفشُمنصكبُ،ُ

فإذاُُكالمازنيُكالمبردُ،ُكالثالثُ:ُأفُالضميرُمعتبرُبالظاىرُ،،ُكُرأمُالجرميُكىُ،جرُمطمقاُن
:ُ"ُكاالحتماؿُُ(6)كقاؿُالشاطبيُ.ُ"الؾُمجركرانُالُغيرُفالضميرُكذلؾكافُالظاىرُعندُكقكعوُىن

                                                           

ُ.ُُِٔٓ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُِّمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُِٗٓ/ُانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُُِّمنيجُالسالؾُُ(ْ)
ُ.ُِٗٓ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ٓ)
ُ.ُِٗٓ/ُنظر:ُالمقاصدُالشافيةُاُ(ٔ)
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ُ.ُالذمُذىبُإليوُفيُغيرُىذاُالنظـ"ُكىك،ُُأرجحُ–صدُبوُقكؿُاألخفشُيقُ-كاالحتماؿُاألكؿُ
ُ.ُُالمسألةلقكؿُاألخفشُفيُىذهُُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتو

ُ ُزُ ال ُ وُُّتالّ ُُيُافُ ُوؿُ القُ .20ُ
ُبفُمالؾُ:اقاؿُ

ق ػػػػػػػػػػدُا ػػػػػػػػػػال  تُ ُلز مػػػػػػػػػػاُمُى ػػػػػػػػػػز ادُ ُو  ُك 
 

يُواآلفُ   ُـ ُفُ وال ػػػػػػػػػػػػذ  ُال ػػػػػػػػػػػػ تُ ُث ػػػػػػػػػػػػ
كافُبالطائؼُ،ُأصموُاٌلبلٌتُاسـُفاعؿُ،ُكىكُ"البلتُ:ىكُاسـُصنـُُ:ُ(1)قاؿُالشاطبي 

ناسُفيُكؿُرجؿُكافُيىمتُالسكيؽُلمحاجُإذاُقدمكاُ،ُككانتُالعربُتعظـُىذاُالرجؿُإلطعاموُال
ُالبٌلت﴿كقدُقرأُابفُعباسُمكسـُمفُمكاسـُالحجُ،ُ مفُلتُفاأللؼُكالبلـُُىُفاعؿعمُ(2)﴾أىفىرىأىٍيتيـي

ُ.ُُ،ُكفيُ)العزل(فيياُناظـُزائدتافُ،ُكىكُمذىبُاألخفشُعندُالُفيُ)البلت(
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ

ىكُأفُاأللؼُ،ُ(ٌُكالعيزىلُالبٌلت)البلـُالتيُتدخؿُعمىشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُانفردُال
أنيماُعممافُُ-األخفشُ-بو:ُ"كيدؿُعمىُصحةُمذىُ(3)،ُثـُقاؿُالشاطبيُفييماُفاكالبلـُزائدت

ُ.ُفيذهُكمياُأعبلـُغيرُمحتاجةُفيُتعريفياُإلىُأداةُ"كنسرُكمناةُ،ُ،ُكيعكؽُ،ُنزلةُيغكثُبم
جحُأفُقكؿُاألخفشُىناُالراُ.ُُالمسألةفيُىذهُُككبلـُالشاطبيُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفش

ُصحيحُ؛ُألف)البلتُكالعزل(ُاسمافُفبلُتحتاجُإلىُ)أؿ(ُالتعريؼُ.
ُ(اآلفُ يُ)فُ ُؿُ وُاالقُ .21ُ

كاأللؼُكالبلـُفيوُزائدةُُ(ُكىكُاسـُلمزمافُالحاضرُ،:ُ"مفُاألمثمةُ)اآلفُ(4)قاؿُالشاطبي
ُ.ُعمىُذلؾُاألخفش"

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
(كممةُكالـُألؼُزيادةُُردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيانف بعدُالشاطبيُثـُقاؿُُ،ُ)اآلفى

كبلـُالشاطبيُ.ُ"كجعمكىاُلمتعريؼُمفُاألصؿُاألكؿ،ُلؾُطائفةكقدُخالؼُفيُذ:"ُ(5)قكؿُاألخفش
ُُالراجحُأفُقكؿُاألخفشُصحيحُ.ُالمسألةالشاطبيُىناُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

.ُ
ُ

                                                           

ُ.َُٔٓ-ٗٓٓ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُٗ/ّٓسكرةُالنجـُُ(ِ)
ُ.َُٔٓ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.َُٔٓ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
ُ.َُٔٓ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ٓ)
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ًُ دُ ىُ الدُاُابُ دُ  ُا
ًُ دُ ىُ .ُالدُا22 ُيُفُ نُ الُاوُ ُاُـ يُ فُاىُ ال ُاُفُاضُمُ ارُ ال ُ ُرةُ كُ النُ ُؼُ صُاوُ الُادُ ُا
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ق ػػػػػػساُ ػػػػػػى فاي اُـ ُو  ك ا ا ق ػػػػػػدُاُالن فاػػػػػػيُ ُو  ُو 
 

ػػػػوزُ   ػػػػوُ ُي ج  ػػػػدُاُا ول ػػػػوُف ػػػػائ زُ ُن حا ُالر ش 
كقدُيبتدأُبالكصؼُالعارمُمفُاالستفياـُكالنفيُ،ُكيرفعُماُبعدهُعمىُ:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحياف 

ُ.ُأجازُذلؾ"ُكاألخفشُقائـُالزيدكفُ،نحكُ:ُ،ُوُمعمكؿُلوُأغنىُعفُالخبرُأنٌُ
،ُذككرُمجردانُمفُالنفيُكاالستفياـرةُإلىُجكازُاالبتداءُبالكصؼُالم"إشاُ:ُ(2)كقاؿُالمرادم

،ُكنقؿُالمصنؼُعفُسيبكيوُجكازهُُ:ُكقدُيجكزُنحكُ:ُفائزُأكلكُالرشدُكىكُقميؿُ،ُكمثؿُقكلو
ُ.ُوُيرلُذلؾُحسنانُ"عمىُالقبحُ،ُكعفُاألخفشُأنٌُ

ُلكصؼُاُُ(3)كقاؿُابفُىشاـ ُ"كالبد :ُ ُلؤلخفشُُنفيُأكُاستفياـلمذككرُمفُتقدـ ،ُخبلفان
ُ:ُُنحك،ُكالككفييفُكالُحجةُليـُُفيُ

ديػػػػرُ  يػػػػاُى ػػػػؾُ ُف ػػػػ ُ ُليػػػػبُ ُد ن ػػػػوُخ  ُم ماغ 
 

د ػػػػيُم ق ال ػػػػةُ   ػػػػر تُ ُالطيػػػػرُ ُإذ اُل يا م 
(4)ُ

كمذىبُالبصرييفُإالُاألخفشُأفُىذاُالكصؼُالُيككفُمبتدأُإالُإذاُ:ُ"ُُ(5)كقاؿُابفُعقيؿ 
ُاعتمدُعمىُنفيُأ ُ:كالككفيُكُكُاستفياـُ،ُكذىبُاألخفشإذا ُفُإلىُعدـُاشتراطُذلؾُ؛ُفأجازكا

ُ.ُ"،ُكالزيدافُ:ُفاعؿُسدُمسدُالخبرُمبتدأُ:فقائـُ،ُقائـهُالزيداف

كالُغيرهُ،ُفتقكؿُ،ُذىبُاألخفشُإلىُجكازُذلؾُمفُغيرُتقدـُاستفياـُ"ُ:(6)قاؿُالشاطبيُك
ُ.ُُ"الصالحكفُ،ُكنحكُذلؾُالزيدافُ،ُكخارجُهُقائُـهعمىُقكؿُاألخفشُ:ُ

ُُُُُُُُُُُُُُوالىحميؿُ:ُالىو ي 
ُ ُحياف ُأبك ُكاذكر ُكابفُعقيؿ، ،ُ ُكابفُىشاـ ُاألخفشُفيُىذهُُلمرادمُ، كالشاطبيُقكؿ

ُ،نفيالاالعتمادُعمىُاالستفياـُأكُُدكفُالنكرةُُاالبتداءُبالكصؼفيجكزُعندُاألخفشُ،ُُالمسألة
،ُفيُأكُغيرهنبؽُبفُيسازُاالبتداءُبالكصؼُالنكرةُُدكفُأجُكذكرُقكؿُاألخفشُفأبكُحيافُفأماُ

ُ:مستدالنُعمىُصحةُذلؾُبقكؿُالشاعر،ُكاتبعوُالناظـُأجازُذلؾُاألخفشُ"ُ:ُ(7)أبكُحيافُقاؿُك
ديػػػػرُ  يػػػػاُى ػػػػؾُ ُف ػػػػ ُ ُليػػػػبُ ُد ن ػػػػوُخ  ُم ماغ 

 
د ػػػػػػيُم ق ال ػػػػػػةُ   ػػػػػػر تُ ُالطيػػػػػػرُ ُإذ اُل يا ُم 

 
                                                           

ُ.ُّٕمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِْٕ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُُٕ-ُٖٔ/ُانظر:ُأكضحُالمسالؾُُ(ّ)
فػػػيُشػػػرحُُنسػػػبةُكبػػػبل،ُْٕ/ُالبيػػػتُمػػػفُالطكيػػػؿُ،ُكىػػػكُقػػػكؿُلػػػبعضُالطػػػائييفُفػػػيُشػػػرحُالكافيػػػةُالشػػػافيةُُ(ْ)

ُ.ُِّٔ/ُكىمعُاليكامعُُُُٖ/ُاألشمكنيُ
ُ.ُُٕٓ-ُٔٓ/ُشرحُابفُعقيؿُُ(ٓ)
ُ.ُْٗٓ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ٔ)
ُ.ُّٕانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ٕ)
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.ُكىذاُُؿُ":ُكليسُفيوُعندمُدليُقاؿُأبكُحياف،ُُك:ُمبتدأُ،ُكبنك:ُفاعؿُسدُمسدُالخبرُفخبير
ُ.ُُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُيدؿُأٌنوُاعترضُ

ُُك ُقكؿُاألخفشُفيُىذه ُالمرادمُفنقؿ ُكقاؿُالمسألةأما ،(1)"ُ ُابفُمالؾُإلىُجكازُ: أشار
االبتداءُبالكصؼُالنكرةُمجردانُمفُالنفيُكاالستفياـُ،ُكىكُقميؿُ،ُكنقؿُابفُمالؾُعفُسيبكيوُ

كلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُ.ُُىبُالبصرييفُغيرُاألخفشُالمنع"جكازهُعمىُقبحُ،ُكنقؿُغيرهُأفُمذ
ُاألخفشُ.

ـُفنقؿُقكؿُاألخفشُفيُجكازهُاالبتداءُبالكصؼُالنكرةُدكفُاالعتمادُُعمىُىشاكأماُابفُ
كمفُكبلـُابفُ.ُُياـ"فكالُبدُلكصؼُالمذككرُمفُتقدـُنفيُأكُاست:ُ"(2)كقاؿ،ُأكُاستفياـُ،ُنفيُ

ُ.ُالمسألةىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُوُاعترضُعملناُأنٌُُىشاـُيتضح
فيُجكازُاالبتداءُبالكصؼُالنكرةُالذمُالُيسبؽُبنفيُأكُُذكرُقكؿُاألخفشفكأماُابفُعقيؿُ

،ُلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُبأنيـُالُيجيزكفُذلؾُُُالمسألةقكؿُالبصرييفُفيُىذهُذكرُمعوُُكاستفياـُ،ُ
ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ

:"ُكاألصحُقكؿُالجميكرُ،ُُ(3)قاؿُ،ُثـُالمسألةيُىذهُخفشُفذكرُقكؿُاألفكأماُالشاطبيُُ
ؿُألفُالكصؼُقدُتقررُفيوُأٌنوُالُيعمكرةُعمىُالنفيُأكُاالستفياـُ؛ُ،ُكىكُاعتمادُالكصؼُالن
ُتدؿُُ.ُكىذهُ"أكُاستفياـُحتيُيعتمدُعمىُنفيُ، جكازُعمىُقكؿُاألخفشُُوُاعتراضأنٌُالعبارة

ُُفيُكاالستفياـُ.باالبتداءُالكصؼُالنكرةُدكفُأفُتسبؽُبالن
ُمفُفي،ُننالراجحُأفُالُيجكزُاالبتداءُبالكصؼُالنكرةُإالُإذاُسبؽُب ُأحسفي حكُ:ُماُعمؿه

ُمفُعفةُالنفسُ،ُأكُخصصُبالكصؼُ،ُنحك:ُُالمعركؼُ، مؽهُأحسفُي أكُاستفياـُ،ُنحكُ:ُىؿُخي
ُلؾُمفُيذكرؾُبالخي ُصديؽو ُقريبُخيرُمفُأخُبعيدُ،ُأكُباإلضافةُ،ُنحكُ:ُأفضؿي رُفيُجاره

ُغيابؾُ،ُألفُاألصؿُفيُالمبتدأُأفُيككفُمعرفةُ.
ُ

ُ

                                                           

ُ.ُِْٕ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُٖٔ/ُالمسالؾُُأكضحُ(ِ)
ُ.ُْٗٓ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ُداُى ُدُاالمُ دُ ُةُ م ُمُاالجُ ُطُ داُرُ ُيفُ ُؿُ وُاالقُ .23ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:
م فاػػػػػػػػػػػػػػػر داُم ي ػػػػػػػػػػػػػػػأاى يُو  م ػػػػػػػػػػػػػػػوُاُو  ما ُج 

 
او ي ػػػػةُم  ػػػػيق تُاُال ػػػػذ ضُم  ان ػػػػ ُح  ُل ػػػػوُاُ  

ُأفُتككفُالجممة:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحياف  ُمفُجيةُالرابطُ،ُفنقكؿُ:ُإما ُفيُُأما نفسُالمبتدأ
فُكانتُلـُتحتجُإلىُرابطُ،،ُالمعنىُ نحكُ:ُقكليُاُأكبرُ،ُفيذهُالجممةُالُعائدُُأكُالُ،ُكا 

تفؽُفبلُبدُمفُرابطُ،ُكالرابطُالمفُلـُتكفُنفسُالمبتدأُفيُالمعنىُكاُ فيياُيعكدُعمىُالمبتدأُ،ُ
عادتوُبمفظعمىُأحدُخمسةُأشياءُ:ُالضمير بجممةُفيياُ،ُكالعطؼُُ،ُكالعمكـُو،ُكاإلشارةُ،ُكا 

:"ُأجازُاألخفشُأفُيككفُالرابطُإعادةُُ(2)،ُكقاؿُأبكُحيافُضميرُالمبتدأُعمىُجممةُعاريةُمنوُ"
ُُ.ُ"ركُ،ُإذاُكافُأبكُعمركُكنيتوُزيدنحكُ:ُزيدُقاـُأبكُعم،ُالمبتدأُبمعناهُ

مقدر،ُُرابطُُضميرُالمبتدأُظاىرُأك،ُأمُ::ُأكُغيرىـقاؿُاألخفشُ:ُ"ُ(3)كقاؿُابفُىشاـ
ُ(4)﴾ُاٍلميٍصًمًحيفُىُأىٍجرُىُنيًضيعُيُالًُإنَّاُالصَّبلةُىُكىأىقاميكاًُباٍلًكتابًُُييمىسّْكيكفُىُكىالًَّذيفُى﴿:قكلوُتعالىُُنحك

المصمحيف،ُخبرُُ،ُفجعؿُاألخفشُجممةُ:ُإناُالُنضيعُأجرُكىكُقصدُىناُإعادةُالمبتدأُبمعناه
ُ.ُ"،ُكرابطُإعادةُالمبتدأُبمعناهُالمبتدأُ)الذيف(

ُ"ُ(5)قاؿُالشاطبيُك ُإ: ُمعنىُالذمُسيقتُلوفُقكؿ: ُ:ُُ،حاكية ُأحدىما يحتمؿُتفسريفُ،
إذُالمقصكدُالربطُبيفُالجممةُكالمبتدأُ،ُكجممةُماُُ،ُكىكُأفُيريدُماُىكُأعـُمفُالضميرُ،عاـ

ُُ،اعبدُظوُ،ُنحكُ:ُزيدُقاـُأبكذكركاُمفُذلؾُخمسةُأشياءُ،ُكمنياُ:ُإعادةُالمبتدأُبمعناهُالُبمف
ُُعفُاألخفشُ،ُكاستدؿُبذلؾُُبقكؿُالشاعرُ:كيذكرُىذاُ

ش ك تُا ياي ة ُا وا ُالك ر  ش  ُي خا ـا ً ُل  ُإ ذ اُالم را
 

ُى ق ط   ػا  يانيُد ػالف ى  ُا ف  ُالي و  د اؿ  ُ(6)ح 
ُفالمعنىُأكشكتُحباؿُاليكيناُبوُأفُتقطعُ،ُفكضعُالفتىُمكضعو"ُ. 

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
تدأُ،ُكىكُإعادةُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُرابطُالجممةُبالمبُىشاـُكابفُ،ُذكرُأبكُحيافُ

،ُ ُبمعناه ُحيافُعمىُالمبتدأ ُُكحيثُاعترضُأبك ُكقاؿُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُىذه ُالُ(7)، ":
ُ ُأنياُمتفؽُعمييا وُخبلفانُلمفُزعـُأنٌُُ،يجكزُأفُتربطُبالمعنىُالُشيءُمفُالركابطُالتيُقدما

ُذلؾ ُغير ُبالمعنى ُالربط ُتعالىُ،ُيصح ُقكلو فٍَّكفُىُكىالًَّذيفُى﴿ُ:نحك كفُىًُمٍنكيـٍُُييتىكى يىذىري ُأىٍزكاجاُنُكى
                                                           

ُ.ُّٗمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّٗمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُٕٕ/ُأكضحُالمسالؾُُ(ّ)
ُ.َُُٕ/ٕسكرةُاألعراؼُُ(ْ)
ُ.ُّْٔ-ّّٔ-ُّٔ-َّٔ/ُانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ٓ)
ُ.ُٓٓ/ّفيُالخصائصُُنسبةكببلُ،ُُُِْ/ِالبيتُمفُالطكيؿُلمكمحبةُاليربكعٌيُفيُالذخائرُكالعبقرياتُُ(ٔ)
ُ.ُّٗمنيجُالسالؾُُ(ٕ)
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بٍَّصفُى ُ،عنىُ؛ُألفُالتقديرُيتربصُأزكاجيـفقاؿُيتربصُفيُمكضعُالخبرُ،ُكقدُربطُبالمُُ(1)﴾يىتىرى
ُ.ُُ،ُكىذاُعندناُمتأكؿ"ُفحصؿفبعضُالجممةُقاـُمقاـُمضاؼُإلىُالعائدُ

ُأُمفُضمفُركابطُالجممةُبالمبتدأ،ألخفشُفيُربطُالجممةُبالمبتدكأماُابفُىشاـُذكرُقكؿُا
ُرأيوُفيوُ.ُذكرُابفُىشاـُقكؿُاألخفشُدكفُأفُيبدمُُك

،ُكىكُإعادةُالمبتدأُبمعناهُقكؿُاألخفشُفيُربطُالجممةُبالمبتدأُُكأماُالشاطبيُفقدُذكرُ
إنماُ؛ُألنوُُخفشُصحيحكاستشيادُاأل:ُ"ُ(2)قاؿُالشاطبي،ُُكبالمبتدأُالخمسةُمفُركابطُالجممةُ

مكضكعُمكضعُُ–فيُشاىدهُُ-استشيدُبكقكعُاألكؿُبمعناهُ،ُحيثُيقعُالضميرُفيُ)الفتى(ُ
ُ.ُالمسألةفيُىذهُلقكؿُُعمىُمكافقتوُؿكىذاُيدُ."ُالضميرُببلبد

ُوررُاجُامُ وُ ُارُ جُ ُوُاؼُاُ رُاظُ ُرهُ دُ ضُخُ ذُ الُُّا ُدُ ى ُدُا.ُالمُ ِْ
ُقاؿُابفُمالؾُ:
وا د ػػػػػر  ػػػػػراؼُ ُوُااُد ظ ػػػػػراؼُ ُو ا خا ػػػػػرُاُد ح  ُج 

 
ػػػػػائ فُ ُم  ان ػػػػػ ُن ػػػػػاو يفُ   ػػػػػى ق رُاُا وُ ُك  ُا ا

ُحيافُ  ُأبك ُ"ُ(3)قاؿ ُالظ: ُفي ُكاختمفكا ُخبُررؼُكالمجركر، ُكقعا ُلإذا ُان ُزيدُممبتدأ :ُ ُنحك ،
ُفيُالدارؾ،ُأمامُى كائفُُلعامؿُفييماكا،ُ،ُعمىُأربعةُأقكاؿُ،ُكمنياُ:ُإنيماُمفُقبيؿُالمفردُكزيده

ُذاُإلىُسيبكيوُ،ُكىكُمذىبُاألخفشُ"ُ.أكُمستقرُ،ُكقدُنسبُى
بيؿُالخبرُوُمفُقكاختمؼُالنحكيكفُفيُىذاُ:ُمذىبُاألخفشُإلىُأنٌُ:ُ"ُ(4)قاؿُابفُعقيؿُكُ
فُكبلنُمنبالمفرد كائفُأكُُ،ُكالتقديرُ:ُزيديماُمتعمؽُبمحذكؼُ،ُذلؾُالمحذكؼُاسـُفاعؿُ،ُكا 

ُ."ُؾُأكُفيُالدار،ُكنسبُىذاُلسيبكيومستقرُعند
ُالىحميؿُ:الىو ي ُُوُ
،ُأكُجارانُكمجركرانُُ،ُالخبرُإذاُكافُظرفانُفيُكابفُعقيؿُقكؿُاألخفشُ،ُذكرُأبكُحيافُُُ

دكفُأفُُالمسألةذكراُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُكىكُمفُقبيؿُالمفردُ،ُكالعامؿُفيوُكائفُأكُمستقرُ،
ضافةُإلىُقكؿُاألخفشُأكرداُأقكاؿُالنحاةُفيُىذ ،ُُالمسألةهُيذكراُرأييماُفيُقكؿُاألخفشُ،ُكا 

العامؿُفييماُكافُأكُاستقرُ،ُ،ُُك:ُ"ُأنيماُمفُقبيؿُالجمؿُُ(5)المسألةكمفُأقكاؿُالنحاةُفيُىذهُ
كفُمفُقبيؿُالمفردُفيك،ُيجكزُتقديـُالكجييفُُو،ُأكُأنٌُذاُإلىُسيبكيوُ،ُكبوُقاؿُالجميكركنسبُى

،ُكالُمفُقبيؿُالمفردُوُقسـُبرأسوُليسُمفُقبيؿُأنٌُكىكُظاىرُقكؿُابفُمالؾُ،ُأكُُ،أكُالجمؿُ
ُ"ُ.مذىبُابفُالسراج،ُكىكُُالجمؿ

                                                           

ُ.ُِّْ/ِسكرةُالبقرةُُ(ُ)
ُ.ُّْٔ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُِْمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُُٕ/ُشرحُابفُعقيؿُُ(ْ)
ُ.ُُٕ/ُابفُعقيؿُُحكشُرُِْانظرُ:ُمنيجُالسالؾُُ(ٓ)
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ًُ دُ ىُ .ُالدُآِ ُرةُ كُ النُ دُ ُا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػػػػػػوزُ ُو لُ  ُد ػػػػػػػػػػػالن ك ر هُاُالداى ػػػػػػػػػػػد اُي ج 
 

ػػػػػا  ُـاُم  ناػػػػػدُ ُى ف ػػػػػدُاُل ػػػػػ ياػػػػػدُ ُك    ػػػػػر هُاُز  ُن م 
د ػػػػةُ   ر غا ياػػػػرُ ُف ػػػػيُو  ياػػػػرُ ُالخ  ػػػػؿُاُخ  ُو ع م 

ُ
لاػػػػي ق ساُُي ػػػػز يفُ ُد ػػػػرُ   ػػػػاُو  ُـاُم  ُي ق ػػػػؿُاُل ػػػػ

ُ ،ُكاألخفش،ُكسيبكيوُُ،االبتداءُبالنكرةُ"إنماُيذكرُمتقدمكُالنحكييفُىذاُُ:(1)قاؿُالشاطبي
كالمبردُكابفُالسراجُماُيكثرُكجكدهُمماُيسيغُاالبتداءُبالنكرةُلكقكعُالفائدةُُبذكرُذلؾُُكالكصؼُ

ُ،ُكالُيكجدُليـُفيُُذلؾُحصر" ُُ.ُكالعمـك
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُفائدةُ،ُثـُانفردُالشاُ طبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُاالبتداءُبالنكرةُُإذاُحصؿُمنيا
،ُأنماُىكُحصكؿُالفائدةُعُأفُالمعتبرُعندىـُفيُذلؾُالجكازُكالمنُكالدليؿ:ُ"ُ(2)قاؿُالشاطبي

ُ."اُفائدةُ،ُفبلُيجكزُاإلخبارُعنياثـُالُيككفُفيُاإلخبارُعني،ُدُتتصؼُالنكرةُوُق،ُكأنٌُكعدمياُ
ُ.ُفيُاعتبارُاالبتداءُبالنكرةُىكُحصكؿُالفائدةُمنياعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُُكىذاُيدؿ

ُـ دُ قُا.ُىُ 26 ُداى ُدُادالمُ ُصؿُ اُاىُّم ُمُ عُ ُودُ  ُ يُ ُيرُ مُا ُ ُدرُ دالخُ ُصؿُ اُاىُّذُ إ ُُرُ دُ الخُ ُي
ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػؿُ  د ػػػػػارُ ُف ػػػػػيُو األ صا ر اُافُاُاأل خا ُى ػػػػػؤ خ 

 
وا  ز  ػػػػػػػػو  ج  ُـ ُو  ي ػػػػػػػػُلُإذُاُالى قػػػػػػػػد  ر ا   ُر 

مثؿُ:ُ،ُ:"ُفإفُكافُقدُاتصؿُبالخبرُضميرُيعكدُعمىُماُاتصؿُبالمبتدأُُ(3)قاؿُأبكُحياف 

ُـي ُ"ُ.األخفشُ،ُكمنعوُغيرهُه،ُأجاُزُزينبًُُ،ُكفيُبيتياُثكبُيجعفرًُُفيُدارهُقيا
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

يعكدُُضميرُإذاُاتصؿُبالخبرُ،ُفيُتقديـُالخبرُبذكرُقكؿُاألخفشُجكازهُأبكُحيافُُانفرد
الراجحُىناُجكازُُ.ُيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُالمسألةرأأفُيبدمُ،ُدكفُُعمىُماُاتصؿُبالمبتدأ

تقديـُالخبرُالمتصؿُبوُضميرُيعكدُعمىُالمبتدأُ؛ُألفُالُيكجدُلبسُفيُذلؾُ،ُفالمبتدأُمعركؼُ
ُكىك)قياـ(ُ،ُكالخبرُمعركؼُأيضانُكىكُشبوُالجممةُ)فيُداره(ُ.

                                                           

ُ.ُّٖ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُّٖ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُْٔالؾُمنيجُالسُ(ّ)
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ُرُ دُ يـُالخُ دُ قُ ىُ ُازُ وُ يُجُ فُ ُوؿُ القُ .27ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػذ ا ػػػػػاُإذ اُك  ػػػػػؿُ ُم  ػػػػػافُ ُالاف  ا د ػػػػػر اُك  ُالاخ 
 

ػػػػػػػػدُ ُاوُا  ػػػػػػػػى  م ال وُ ُق ص  ػػػػػػػػر اُا ا ص  ُم ناح 
الزيدافُقاماُ،ُفبلُإجماعُفيوُالبتوُ،ُفقدُحكىُابفُكالدُفيُ:ُ"أماُنحكُ:ُُ(1)قاؿُالشاطبي 

ُإفُؤاالتوُألبيُإسحاؽُالزجسُي ُإسحاؽُقاؿُ: ُاجُأفُأبا ُيجيزافُاألخفش، ُالزيداف(كالمبرد ُ)قاما
ُُ،ُكباقيُالبصرييفُالُيجيزكنوُ"ُ.عمىُالتقديـُكالتأخير

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
ُكقعُجممةُفعميةُاألخفشُفيُذكرُالشاطبيُقكؿُ ،ُكذكرُمعوُقكؿُجكازُتقديـُالخبرُإذا

زيدافُقاماُ،ُبأفُيقاؿُ:ُفيُنحكُ:ُال،ُكبيذاُقدُيعتذرُعفُالناظـُُ:"(2)،ُكقاؿُالشاطبيالبصرييفُ
فُكافُعمىُخبلؼُماُذىبُإليوُفيُكتابوُ:ُالتسييؿُ" كلـُيبدُُ.ُلعموُأخذُفيوُبمذىبُاألكثرُ،ُكا 

ُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُتقديـُالخبرُعمىُالمبتدأُإذاُكافُجممةُفعميةُ.ُ
خبرُإذاُكافُلكُتقدـُالُو؛ُألنٌُُكفيُاألغمبُالُيتقدـُالخبرُعمىُالمبتدأُإذاُكافُالخبرُفعبلُن

ُعمىُالمبتدأُ،ُلتغيرتُالجممةُمفُاسميةُإلىُفعميةُ.ُفعبلُن
ُرُ دُ خُ الُاُيُـ دُ قُاىُ ُوبُ جُ .ُوُ 28

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػػػذ ا بُ ُإذ اُك  ج  ػػػػػػػػػى وا يراُي  ا ػػػػػػػػػد  ُالى صا

 
ػػػػػػػػػأيافُ   ػػػػػػػػػفُاُك  ى ػػػػػػػػػوُ ُم  م ما ػػػػػػػػػيراُ ُع  ُن ص 

ُالشاطبي  ُُ:(3)قاؿ ُاألخفش، ُ:"أجاز ُيُزيدُهُكالمازني ُفمـ ُ؟ ُأيف ُكعمرك ُكجكبُكيؼ؟ ريا
ُُ.ُ"التقديـُىنا

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
إذاُكافُالخبرُمفُاألدكاتُوُيجكزُتقديـُالمبتدأُذكرُقكؿُاألخفشُفيُأنٌُبانفردُالشاطبيُ

،ُ ُيرُكجكبُالتقديـ ُفاألخفشُلـ ُكيؼُكأيفُ، ُمثؿُ: ،ُ ُحؽُالصدارة الشاطبيُرأيوُُكُالتيُليا
ُدُكيؼُ؟ُكالُقيامؾُمتىُ؟ُ،ُكقاؿكؿُ:ُزيالُيجكزُأفُتق:ُ"ُ(4)ُقاؿفُيخالؼُماُقالوُاألخفشُ،

عمىُقكؿُُأٌنوُاعترض.ُكىذاُيدؿُ"ُ:ُكالُأدرمُماُمستندىماُفيُذلؾُعفُقكؿُاألخفشُ،ُكالمازني
ُُ.ُدكاتُالتيُلياُحؽُالصدارةاألجكازُتقديـُالمبتدأُعمىُالخبرُ،ُإذاُكافُالخبرُمفُاألخفشُ

إذاُكافُالخبرُمفُاألدكاتُالتيُلياُحؽُالُيجكزُتقديـُالمبتدأُعمىُالخبرُوُكماُأميؿُإلي
ُالصدارةُ،ُنحكُ:ُكيؼُ،ُكمتىُ،ُكأيفُ،ُبؿُيجبُتقديـُالخبرُفيُىذهُالحالةُ.

                                                           

ُ.َُُٕ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.َُُٕ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُٖٖ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُٖٖ/ِانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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ًُ ىُ لـُالدُاُعُامُ ُرُ دُ الخُاُؼُ ذُاحُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .29ُ ُدا
ُُُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػذاؼُ  ح  ػػػػػػاُو  ُـ ُم  م ػػػػػػ ػػػػػػائ زُ ُي  ا ػػػػػػاُج  ُك م 

 
ياػػػػػدُ ُى ق ػػػػػوؿُ   ػػػػػدُ ُز  ػػػػػفُاُد  ا ناػػػػػد ك ماُم  ُع 

ؽُُُّقدُنصُأبكُالحسفُعمىُضعؼُقكلؾُ:ُك:ُ"ُ(1)قاؿُالشاطبي  نٌُُذاىبُهُأنَّوُيُلحى وُعمىُ،ُكا 
ُاستقبحوُاألخفشُمفُجيةُحذؼُالخبرُخاصةُ،ُكقاؿُ:ُأالُ نما حذؼُالخبرُعندُسيبكيوُ،ُكا 

الُفبلُيجكزُُترلُأنؾُلكُقمتُ: لعبدُاُ،ُثـُأضمرتُالخبرُ،ُكلـُيحسفُ،ُيعنيُمعُالعمـُ،ُكا 
ُوُذاىبُباإلضافةُ،ُكىكُعمىُتقديرُ:ُليقيفُذاؾُأمرؾُ"ُ.فذلؾُلحؽُأنٌُ،ُإذاُلـُيعمـُُ،ُحذفوُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُاال ُالشاطبيُبذكرُرأمُاألخفشُفيُحذؼُالخبرُمعُالـ ُ،انفرد ُيجزُاألخفشُُبتداء فمـ

ُ،ىناُفيذاُنصُعمىُضعؼُحذؼُالخبرُ:ُ"ُ(2)كقاؿُالشاطبيُحذؼُالخبرُبعدُالـُاالبتداءُ،
"ُ.ُككبلـُالشاطبيُالكبلـُصارُمعُالحذؼُكالمتدافعيف،ُقدُعمؿُاستقباحوُبأفُلماُأكدُبُكقبحو

كماُأميؿُلوُأٌنوُيجكزُحذؼُالخبرُمعُالـُُ.ُالمسألةىناُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
فيُىذهُُ.ُفالخبرُالمجدُلينجحفُؾلعمرُيفيُالقسـُ،ُنحكُ:ُُاُنصريحُاُناالبتداءُإذاُكافُالخبرُاسم

ُالجممةُمحذكؼُتقديرهُ:ُلعمرؾُقسميُلينجحفُالمجدُ.
ُ

ُاوُويوُدُ مُ وؼُعُ طُ  ُااُالمُ دُ ى ُدُاالمُ ُدُ  ُادُ ُوؼُ ذُ حُاالمُ ُرُ دُ الخُ ُ.30
ُُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػدُ  د  ا ي ن ػػػػػػتُاُو اوُ ُو  ػػػػػػعُاُم فاي ػػػػػػوُـ ُع  ُم 
 

ثاػػػػػؿُ   ػػػػػان عُ ُك ػػػػػؿُُُّك م  ػػػػػاُص  م  ػػػػػن عُاُو  ُص 
ُحياف  ُأبك ُ"ُ(3)قاؿ ُذك: ُقكالف ُفيو ُاألكسطىذا ُاألخفشُفي ُُرىما ُأحدىما ،ُ ُالخبرُ: أف
بؿُ،ُوُالُتحتاجُإلىُتقديرُحذؼُخبرُمحذكؼُتقديرهُمقركنانُأكُماُمعناهُ،ُكالقكؿُاآلخرُ:ُأنٌُ

كىذاُكبلـُتاـُالُ،ُألنوُفيُمعنىُكؿُرجؿُمعُصنعتوُُجُإلىُزيادةُ؛كالُيحتا،ُىذاُالكبلـُتاـُ
ُ.ُيحتاجُإلىُحذؼ"

مستغنيُعفُُـُالككفيكفُكاألخفشُأفُنحك:ُكؿُرجؿُكضيعتوُ،"كزعُ:ُ(4)كقاؿُابفُىشاـ
ُ.ألفُمعناهُ:ُمعُضيعتو"؛ُتقديرُالخبرُ

                                                           

ُ.ُْٗ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُْٗ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.َُٓمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.َُُِ/ُأكضحُالمسالؾُُ(ْ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُذك ُر ُفي ُاألخفش ُقكؿ ُىشاـ ُكابف ُحياف ُالمأبك ُبعد ُالمحذكؼ ُيككفُالخبر ُالذم بتدأ
ُعميومعطكف ُُان ُكصنعتُهبكاك ُرجؿو ُكؿي :ُ ُنحك ،ُ ُالمعية ُنصُفي ُ.ىي ُحيُو ُأبك ُفأما ذكرُفاف

ُبكاكُىيُنصُفيُالمعيةُ ُالمعطكؼُعميوُاسـ ُالمبتدأ لؤلخفشُقكليفُفيُالخبرُالمحذكؼُبعد
ُ.ُالمسألةكالمبلزمةُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكليُاألخفشُفيُىذهُ

ُكضيعتوُ،ُأٌنوُذكرُقكؿُاألخفشُففكأماُابفُىشاـُ ُرجؿو عفُالخبر،ُُمستغفُويُنحكُ:ُكؿي
اـُكممةُزعـُمعُقكؿُاألخفشُ،ُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُألفُمعناهُمعُضيعتوُ،ُكذكرُابفُىش

ُ،ُككافُابفُىشاـُيقدرُالخبرُالمحذكؼُكجكبانُ،ُكتقديرهُُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ ُرجؿو ىناُ:ُكؿي
ُ.ُكضيعتيوُمتبلزماف

ُرجؿُكصنعتوُ،ُأفُيككفُالخبرُمحذكف كجكبان؛ُُاُنالراجحُفيُالخبرُالمحذكؼُفيُنحكُ:ُكؿي
غنيُعفُخبرهُبؿُىكُمحذكؼُرجؿُُكصنعتوُمتبلزمافُ،ُفالمبتدأُىناُالُيستألفُالتقديرُ:ُكؿُ

ُكجكبان.
ُ

ُالُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.31ُ د ر  يرُالخ  ُُؼُ ُوذُ م حُاى قاد 
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػػػؿُ  ق دا ػػػػػػػػاؿُ ُو  د ػػػػػػػػر اُي ك ػػػػػػػػوفُ ُلُ ُح  ُخ 
 

ػػػػػػفُ   د ػػػػػػر هُ ُال ػػػػػػذ ضُع  ر اُق ػػػػػػدُاُخ  ػػػػػػم  ُا  ا
:ُبعدُلكالُغالبانُ،ُكفيُربعةُمكاضعُرُفيُأٌنوُيجبُحذؼُالخبذكرُأ"ُ:ُ(1)قاؿُأبكُحياف 

ُضربيُ:الخبرُإذاُسدُالحاؿُمسدُالخبرُ،ُذىبُاألخفشُإلىُأفُالتقديرنصُيميفُ،ُكبعدُكاكُ،ُ
ُُُ.ليسُالظرؼُإنماُىكُضربو"ُاُنفجعؿُالخبرُمحذكفُ؛ُزيدانُقائمانُ،ُكىكُضربيُزيدانُضربوُقائماُن

ُقبؿُحاؿُالُيصمحُجعمياُفيُأربعُمُر"يجبُحذؼُالخبُ:(2)قاؿُالمرادمُك :ُ كاضعُمنيا
األخفشُإلىُأفُالخبرُالمحذكؼُمصدرُمضاؼُإلىُضميرُبرانُعفُالمبتدأُالمذككرُ،ُكذىبُخ

ُ.ُوُقائمانُ،ُكاختارهُفيُالتسييؿُ"صاحبياُ،ُكالتقديرُ:ُضربيُزيدانُضربُي
خبرهُ،ُكمتىُصحُجعؿُالحاؿُخبرانُلممبتدأُ،ُلـُيجزُأفُتسدُمسدُ:ُ"ُ(3)كقاؿُابفُالكردم

فُحذؼُمعياُ؛ُ ُ.دُجالسان"ُخرجتُفإذاُزيفعمىُكجوُالجكازُ،ُحكىُاألخفشُ:ُُزيدُقائمانُ،ُُككا 
إماُُ،أفُيككفُالمبتدأُ:ُ"كأماُحذؼُالخبرُكجكبانُفيُمسائؿُ،ُكمنياُ:ُ(4)كقاؿُابفُىشاـ

:ُذمُحاؿُالُيصحُككنياُخبرانُعفُالمبتدأُالمذككرُ،ُنحكُمصدرانُعامبلنُفيُاسـُمفسرُلضمير

                                                           

ُ.َُٓ/ُانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُْٖٗ-ْٖٖ-ْٖٔ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.َُُٓتحريرُالخصاصةُُ(ّ)
ُ.َُِِ-َُِ-ُٔٗ/ُأكضحُالمسالؾُُ(ْ)
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خفشُ،ُكاختارهُبمصدرُمضاؼُإلىُصاحبُالحاؿُعندُاألُ،ضربيُزيدانُقائمانُ،ُكخبرُذلؾُمقدر
ُ.ُ"ُاُنوُقائمبيُرٍُضُى،ُضربيُزيدانُُضربيُزيدانُقائماُنُ،ُفيقدرُفي:الناظـ
عفُالحاؿُالتيُتصمحُأفُيككفُخبرانُُ،ُكاحترازُبقكلو:ُالُيككفُخبراُن":ُُ(1)قاؿُابفُعقيؿُك

ُالمذككرُ، ُحكىُاألخفشُُعفُالمبتدأ ُاُُ–نحكُما ُ،ُ–رحمو ُقائمان ُزيد :ُ ُ:ُُمفُقكليـ فزيد
زيدُفتقكؿُ:ُُكىذهُالحاؿُتصمحُأفُتككفُخبرانُ،ُثبتُقائمانُ،ُ:كالخبرُمخذكؼُ،ُكالتقديرُ،مبتدأ
ُ.ُُ"،ُفبلُيككفُالخبرُكاجبُالحذؼقائـُ

عمىُالحاؿُ،ُكالخبرُبنصبُقائـُ،ُُقائماُنُزيدُه:ُ"كحكىُاألخفش:ُُ(2)قاؿُابفُجابرُاليكارمُك
ُ.محذكؼُجكازانُ"ُ

يعنيُالخبرُاالصطبلحيُيريدُبذلؾُتككفُخبرانُ،ُُالكلوُ:إفُقـُنقكؿ:ُث"ُ:(3)كقاؿُالشاطبي
ُحذؼُالخبرُُ،التحررُمفُالحاؿُالتيُيصحُجعمياُخبرانُعفُالمبتدأُ،ُفإفُمتىُصحُذلؾُ لـُيمـز

،ُ ُالحاؿُمسده ُذكرُىبؿُإفُكافُفعمُكسد ُكما ُقائمان،ُاألخفشُأنٌُعفُُالجكازُ، ُزيد وُحكىُ:
ُُُُُ"ُ.زيدُمكجكدُقائماُنُتقديره،

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ذكرُأبكُحيافُ،ُكالمرادمُ،ُكابفُالكردمُ،ُكابفُىشاـُ،ُكابفُعقيؿُ،ُابفُجابرُاليكارمُ

ُالحاؿ ُقبؿ ُحذؼُالخبر ُاألخفشُفي ُقكؿ ُُكالشاطبي ُكتقديره ،ُُ ُحياف ُأبك ُفأما ُقكؿُف، ذكر
الخبرُفيُقكلوُ:ُضربيُزيدانُضربيوُقائمانُ،ُكجعؿُاألخفشُالخبرُ)ضربيو(ُُاألخفشُفيُتقدير

فُُ(4)كليسُالظرؼُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُُفيُ،ُفقاؿ :ُمذىبُمفُيقكؿ:ُإفُضربيُمبتدأُ،ُكا 
فُكافُمستقببلنُ ٌنوُإذاُكافُالمصدرُالمبتدأُبوُماضيانُقيدرُالخبرُإذُكافُ،ُكا  الخبرُمحذكؼُ،ُكا 

مكقعُلىُأٌنوُمبتدأُالُخبرُلوُلكقكعوُ،ُكىذاُمذىبُمشاىيرُالبصرييفُ،ُكمفُذىبُإُقيدرُإذاُكاف
ُ.ُالمسألةالفعؿُفكأنؾُقمتُ:ُضربتُزيدانُقائمانُ.ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُالمرادمُ ُىكُمصدرُمضاؼُإلىُفكأما ذكرُقكؿُاألخفشُفيُتقديرُالخبرُقبؿُالحاؿُ،
ُ،ُفكممةُ)ضربيو(ُىكُالخبرُالمحذكؼُعندُضميرُصاحبياُ،ُكالتقديرُ:ُ ضربيُزيدانُضربيوُقائماُن

ُ.ُالمسألةاألخفشُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُقائماُنُكؿُاألخفشُفيُجكازُحذؼُالخبرُىناذكرُقكأماُابفُالكردمُف ،ُكقكؿُُ،ُنحكُ:ُزيده

ُ.ُالمسألةيُىذهُابفُالكردمُ:ُفعمىُكجوُالجكازُ،ُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُف

                                                           

ُ.َُِّ/ُشرحُابفُعقيؿُُ(ُ)
ُ.ُِٕٗ/ُشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ِ)
ُ.ُُُْ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.َُٓ/ُانظرُ:ُمنيجُالسالؾُُ(ْ)
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،ُلحاؿُفيُنحكُ:ُضربيُزيدانُقائماُنذكرُقكؿُاألخفشُفيُتقديرُالخبرُقبؿُافكأماُابفُىشاـُ
:ُ"كخبرُذلؾُقيدرُبإذُكافُأكُإذاُكافُ(1)كُقاؿُابفُىشاـُُإلىُصاحبُالحاؿُ،ُؼبمصدرُمضا

ُ.ُُُُالمسألةعندُالبصرييف"ُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ذكرُحكايةُاألخفشُفيُجكازُحذؼُالخبرُىناُ،ُنحكُ:ُزيدهُقائمان،ُكتقديرُفيؿُكأماُابفُعق

ُ،ُ الخبرُىناُ:ُزيدهُثبتُقائمانُُ،ُفيذهُالحاؿُتصمحُأفُتككفُخبرانُعفُالمبتدأُ،ُفتقكؿُ:ُزيدهُقائـه
ُ.ُُُُالمسألةفبلُيككفُالخبرُكاجبُالحذؼُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُقائمانُ،ُُاليكارمُفكأماُابفُجابرُُ ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُحذؼُالخبرُفيُنحكُ:ُزيده
ُكقاؿُابفُجابرُاليكارمُ:ُكىذاُالحذؼُجائزُ،ُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُ.

:ُكمثؿُىذهُ(2)ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُحذؼُالخبرُقبؿُالحاؿُ،ُكقاؿُفكأماُالشاطبيُ
،ُ،ُإلمكافُجعموُخبرانُبنفسوُمفُغيرُاحتياجُإلىُالتقديرُالحاؿُالُتسدُمسدُالخبرُفيخذؼُلزكماُن

ُ.المسألةكيدؿُىذاُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُ

يارُم فار دةُ الُ.ِّ ُغ  اؿ  ُالح  قوع  ُو  ُف يا ُق وؿ 
،ُىؿُيجكزُكقكعياُخبلؼ:ُالحاؿُإذاُكانتُغيرُمفردةُمفُمكاضعُال:ُ"ُ(3)قاؿُالشاطبي

كاألخفشُ،ُكالفراءُ،ُكمنيـُمفُأجازُذلؾُعمىُالجممةُكالكسائيُىناُسادةُمسدُالخبرُأكُالُ؟ُ
ُ.ُ"ُ،ُنحكُ:ُإكراميؾُزيدانُأبكهُمطمؽُهُكالسيرافيُ،ُكماؿُلوُابفُخركؼ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
كحيثُأجازُُ،انفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُالحاؿُغيرُالمفردةُىؿُتسدُمسدُالخبر

ُ،ُ:ُ"ُكمنعُذلؾُسيبكيوُ(4)فقاؿُالشاطبيُالمسألةفيُىذهُُاألخفشُذلؾُ،ُكذكرُأيضانُقكؿُسيبكيو
ازُالسماعُالمتقدـُ،ُكالقياسُعمىُالمفردُ،ُكحجةُمفُمنعُدكرُكحجةُمفُأج":ُُ(5)كقاؿُالشاطبي

"ُ.كيبدكُلناُأفُالشاطبيُذكرُاؿُىناُعفُالخبرُعمىُخبلؼُالقياسذلؾُالسماعُمعُأفُنيابةُالح
ُُ.ُلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ،ُُكُالمسألةأقكاؿُالنحاةُفيُىذهُ

                                                           

ُ.َُُِ/ُأكضحُالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُِ/ُأكضحُالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُِْ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُُِْ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
ُ.ُُِْ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ٓ)
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ُ(ُؾُ دُ  ُاحُ )فُ ُرابُ عُاإ ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .33ُ
ُفيوُالحذؼُ،ُكذكرىاُفيُ:ُ"ُُ(1)قاؿُالشاطبي كقدُتحصؿُالناظـُأربعةُمكاضعُمماُيمـز

ُأشياءُأيخرُغيرُقياسيةُ،ُكقكليـُ:ُالتسييؿُ،ُكثُى ٍسبيؾُىَـّ ُُحى سبؾُ:ُمبتدأُنابُعفُُخبرهُفحُ،يىنىـً
ُ"ُ.خفشُ:ُإفُالُخبرُلوُلتأكلوُباكفؼدُقاؿُاأل،ُكقالجكابُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُبذكرُالشاطبيُُانفرد ،ُكىكُأنوُالُخبرُلوُ،ُكلكفُقاؿُُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُىذه

ضُعمىُعتُراوُ:ُفحسبؾُ:ُمبتدأُنابُعفُخبرهُالجكابُ.ُفيبدكُمفُكبلـُالشاطبيُأنٌُُ(2)الشاطبي
ُ.ُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُّْ.ُ ؿ  دُ دُ الخُ ُددُ  ُ ىُ ُيُافُ الق وا ُ نُ  ُامُ ُفُ وُ رُلفظاُم
ُقاؿُابفُمالؾُ:
وا د ػػػػػػػػػػػر  ث راُاوُاُد ػػػػػػػػػػػاثان يافُ ُو اخا ُد ػػػػػػػػػػػأكا

 
ػػػػػػفُا  ػػػػػػدُ ُع  ُـاُو اح  ػػػػػػر اةُ ُك ي ػػػػػػ ُش ػػػػػػ  ر اُ  

ُ،ُ"ُ:ُ(3)قاؿُالشاطبي  أفُيتعددُالخبرُلفظانُدكفُمعنىُُلقياموُمقاـُخبرُكاحدُلفظانُكمعنىن
ُ،ُُك ُحامضه ُاإلخبارُبخبريفُالُبخبرُكاحدُ،ُكنقؿُعفُقدُكقكليـُ:ُىذاُحمكه عدُالجميكرُىذا

ُُُاألخفشُخبلؼُىذاُ،ُكأفُالثانيُصفةُلؤلكؿُالُخبر"ُ.ُ
ُُُُُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُاألخفشُُ ُقكؿ ُبذكر ُالشاطبي ُفيوُُانفرد ُقاؿ ُحيث ،ُ ُمعني ُدكف ُلفظان ُالخبر ُتعدد في
:ُ"ُكىكُُ(4)ثـُقاؿُالشاطبي،ُُحامضهُُىذاُحمكُهنحكُقكليـُ:ُ،ُ:ُأفُالثانيُصفةُالُخبرُاألخفش

كلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ"ُ.ُُالمسألةضعيؼُعندىـُ،ُكأبطؿُالفارسيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُفيُاعتبارُتعددُالخبرُلفظانُالمعنىُ،ُأفُالثانيُصفةُكليسُخبرانُ.

يسُجعؿُ،ُكلُحامضهُُحمكُهُىذا الراجحُىناُاعتبارُحمكُكحامضُخبرافُلممبتدأُفيُقكليـُ:ُ
ُلحمك ُُ،حامضُصفة :ُ ُتعالى ُقكلو ُمثؿ ديكدُيُاٍلغىفيكرُيُكىىيكُى﴿كذلؾ ،ُُ(5)﴾اٍلمىًجيدُيُاٍلعىٍرشًُُذيكُاٍلكى

ُكذكُجميعياُأخبارُلمبتدأُكاحدُ.ُفالغفكرُكالكدكد

                                                           

ُ.ُِٔ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُِٔ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُِٗ/ُِالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُِٗ/ُِالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
ُ.ُُْ/ٖٓسكرةُالبركجُُ(ٓ)
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فُالُ وُ ُامُ ُابُ دُ  ُالمشدياتُدميسُُوا 
35ُ.ُ ؿ  ُا()مُ درخُ ُيُـ دُ قُاى ُُيُافُ الاق وا

ُقاؿُابفُمالؾُُ:ُ
ػػػاؿُ  م  م ػػػتُاُياس ُل ػػػُإ عا م  ػػػاُا عا ُإفُاُد وفُ ُم 

 
ػػػػػعُ   ىيػػػػػبُ ُالن فاػػػػػيُد ق ػػػػػاُم  ى را ُز ك ػػػػػفُاُو 

دخمتُإالُعمىُاالسـُ،ُنحكُ:ُماُقائمانُإالُأ:ُ"ُفإفُقدـُالخبرُمنصكبانُ،ُُكُ(1)قاؿُأبكُحيافُ 
ُأجازُذلؾُاألخفشُ،ُكمنعياُالبصريكفُ".ُ،ُزيدُه

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُالمسبكؽُبإالُُ)ما(يُتقديـُخبراألخفشُفانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُُ أجازُ،ُفعمىُاسميا

مفُشركطُعمؿُ)ما(ُأالُيتقدـُخبرىاُ"ُ:ُُ(2)ُما(ُفيُىذهُالحالةُ،ُكقاؿُأبكُحيافاألخفشُعمؿُ)
األخفشُفيُإعماؿُ)ما(ُُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿفإفُتقدـُبطؿُعمميا".ُ،ُعمىُاسمياُ

ُمياُ.عمؿُليسُعندماُيتقدـُخبرىاُعمىُاسالعاممةُ
الراجحُىناُعدـُإعماؿُماُ؛ُألفُمفُشركطُعممياُأالُيتقدـُخبرىاُعمىُاسمياُ،ُكأالُيسبؽُُ

ُتقدـُخبرىاُعمىُاسمياُالُتعمؿُ.ُخبرىاُبػ)إال(ُ،ُفإذا
ُ)لتُيُافُ ُوؿُ القُ .36ُ ُ(ع م ؿ 

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػا م  ػػػو  ُف ػػػيُل ػػػ  تُ ُو  ػػػيفُ ُ   ػػػؿُح  ُع م 
ُ

ذاؼُ   ح  ُق ؿُاُالا  كاس ُوُ ُف ش اُالر فاعُ ُذ ضُو 
ُ.ُشيئانُىكُمذىبُاألخفش"ُالُتعمؿُ)الت(كىذاُالذمُاخترناهُمفُأفُ:ُ"ُ(3)قاؿُأبكُحيافُ
ُ"ُ.يكرُعممياُ،ُكنقؿُمنعوُعفُاألخفشأماُ)الت(ُفأثبتُسيبكيوُكالجم:ُ"ُ(4)قاؿُالمرادمُكُ
ُعقيؿُ ُابف ُ"ُ(5)كقاؿ ُكأنٌُ: ،ُ ُشيئان ُتعمؿ ُال ُبكمذىبُاألخفشُأنيا ُاالسـ ُإفُكجد عدىاُو

ُمناصُوفناصبوُفعؿُميٍضمر،ُكالتقديرُ:ُمنصكباُن فُكجدُمُ،ُالتُأرلُحيفى فيكُمبتدأُ،ُرفكعانُكا 
ُليـُ،ُكاُأعمـُ"ُُ.ُُكائفُهُمناصًُُالخبرُمحذكؼُ،ُكالتقديرُ:ُالتُحيفُيُك

:ُ"ُأماُاألخفشُفعندهُأنياُفيُالقياسُالُتعمؿُشيئانُ_ُيعنيُالتُ؛ُألنياُُ(6)قاؿُالشاطبيُكُ
دأُ،ُكالمنصكبُعمىُالظرؼُ،ُكالمبتدأُيقدرُلوُتبفعؿُ،ُفالمرفكعُبعدىاُمبُألنياُحرؼُكليست

،ُككذلؾُيقكؿُفيُ)ال(ُدكفُتاءُ،ُفالرفعُُخبرُ،ُكالظرؼُالُيقدرُلوُشيئانُإالُماُيتعمؽُبالظرؼ
ُ.ُ"عمىُاالبتداءُ،ُكالنصبُعمىُإضمارُفعؿُو

                                                           

ُ.ُِٔمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِٔنيجُالسالؾُانظر:ُمُ(ِ)
ُ.ُٕٔ/ُمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُٓ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ْ)
ُ.ُِٓٓ/ُشرحُابفُعقيؿُُ(ٓ)
ُ.ُِْْ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ٔ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
(ُفييُعمىُلشاطبيُُقكؿُاألخفشُفيُعمؿُ)التافُعقيؿُُكذكرُأبكُحيافُ،ُكالمرادمُ،ُكابُ

ُقكؿُسيبكيوُفيكذكرُمعوُ،ُالت(ُذكرُقكؿُاألخفشُفيُ)فماُأبكُحيافُفأُمذىبوُالُتعمؿُشيئانُ.
،ُكىكُاخترناه"ُكىذاُالذم":ُُ(1)عممتُعمؿُليسُ،ُلكفُقاؿُأبكُحيافكىيُعندهُُ،ُعمؿُ)الت(

ُ.ُُالمسألةفيُىذهُخفشُذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاأل.ُكىيقصدُمذىبُاألخفش
،ُكمعوُقكؿُسيبكيوُكالجميكرُفيياُ،ُكلـُُالمسألةذكرُقكؿُاألخفشُفيُىذهُفكأماُالمرادمُُ

ُاألقكاؿُ. ُابفُعقيؿُيبدُرأيوُفيُىذه ُُ،ُ)الت(ذكرُقكؿُاألخفشُفيُكأما ُ،ُكىكُعدـ إعماليا
ُ:مذىبُالجميكرُأنياُتعمؿُعمؿُليسُ،ُُك"ُ:ُ(2)،ُفقاؿكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاة إنياُالُُقاؿُقـك

ُ.ُالمسألةتعمؿُ،ُإالُفيُأسماءُالزمافُ"ُ.ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
عفُُ،ُثـُقاؿُالشاطبيُعدـُإعماؿ)الت(ُعمؿُليسذكرُقكؿُاألخفشُفيُفأماُالشاطبيُُ

ُاألخفشُصحيح(3)قكؿُاألخفش ُ"الذمُقالو ُاألخفشُفيُىذهُ: ُلقكؿ ُعمىُمكافقتو ُىذا ُيدؿ .ُ "
ُ.ُكالراجحُأنياُالُتعمؿُإالُمعُأسماءُالزمافُفقطُُ.ُالمسألة

ُاردةُ قُ المُ ُاؿُ  ُ فُاا ُُابُ دُ 
ُُ(ؽُ فُ طُ )ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .37ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػػػػػػػى  ام م وا ػػػػػػػػػار عاُمُو ا ا ػػػػػػػػػك اُم    ش  ُأل وا

ُ
ػػػػػػػػادُ   ك  ػػػػػػػػرُ ُلُو  يا ز اد واُغ  ػػػػػػػػك اُو  ُم وش 

ُ استعمؿُلياُمضارعُ،ُُأربعةُمبلزمةُلصيغةُالماضيُإالُكىذهُاألفعاؿ:ُ"ُ(4)قاؿُابفُىشاـُ
ُـ"ُُ.ُميُعٍُيىُُُـىًمُعُى،ُكطىًفؽىُيىٍطفىؽيُكُىُبُيرُيضٍُيىُُبُىرُىضُىكُىُفىؽىُيىٍطًفؽُىحكيُاألخفشُ:ُطُى،ُُؽُىفًُطُىُ،كمنياُ
فإفُاألخفشُحكىُمضارعُ"ُطىفىؽ"ُ،ُنظر،ُكفيُقكلو:ُالُغير:"ُُ(5)قاؿُابفُالقيـُالجكزيةُكُ

ُ."ُبُيرًُضٍُيىُُبُىرًُالمفتكحةُالفاءُعمىُيطىًفؽُكضُى
ُؽيُطفكقانُ".يىٍطفًُُ–بالفتحُ–:ُ"ُقاؿُاألخفشُ:ُكبعضيـُيقكؿُ:ُطىفىؽىُ(6)كقاؿُالشاطبيُُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُبذكرُاُ ُفُىشاـ ُالجكزية، كىكُمفُُ)طفؽ(ُالفعؿُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُكابفُالقيـ

فأجازُ،ُلماضيُ،ُأغمبُىذهُاألفعاؿُتأتيُبصيغةُاُقسـُمفُأقساـُأخكاتُكادُكُأفعاؿُالشركعُ،
ذكرُقكؿُاألخفشُإتيافُالفعؿُالمضارعُفُ،ُفأماُابفُىشاـُاإلتيافُبالفعؿُالمضارعُمنوُاألخفشُ

                                                           

ُ.ُٕٔ/ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِْٓ/ُانظر:ُشرحُابفُعقيؿُُ(ِ)
ُ.ُِْْ/ِانظرُ:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.َُِٖ/ُأكضحُالمسالؾُُ(ْ)
ُ.ُِِٓ/ُإلىُحؿُألفيةُابفُمالؾُُإرشادُالسالؾُ(ٓ)
ُ.ُِٖٔ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ٔ)
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ُ ُمفُالفعؿُ)طفؽ( ُُقاؿُك، ُإالُأربعةُمفُابفُىشاـ ُالماضيُ، ُاألفعاؿُمبلزمةُلصيغة ُكىذه :
ُ.ُالمسألةضمنياُ)طفؽ(ُ.ُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُُ ُابف ُالجكأما ُالقيـ ُ)طفؽ(ُفكزية ُمف ُالمضارع ُبالفعؿ ُاإلتياف ُفي ُاألخفش ُقكؿ ذكر
ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُمكافقتوُلبلستدالؿُعمىُقكؿُابفُمالؾُ:ُالُغيرُ.ُكىذاُيدؿُعمىُ

ُالشاطبيُُ ُ،فكأما كقاؿُُذكرُقكؿُاألخفشُفيُاإلتيافُبالفعؿُالمضارعُمفُالفعؿُ)طفؽ(
فؽُ،ُيقاؿ:ُزيدهُيفعؿُكذاُيىٍطفيؽيُطىفىقانُ،ُأمُجعؿُيفعؿُ".ُكىذاُط"ُ:ُ(1)الشاطبيُقبؿُقكؿُاألخفش

ُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُاإلتيافُبالفعؿُالمضارعُمفُالفعؿُ)طفؽ(ُُ.
صحةُماُقالوُاألخفشُفيُاإلتيافُبالفعؿُالمضارعُمفُفعؿُالشركع)طفؽ(ُ؛ُكالراجحُىناُُ

ُتأتيُعمىُصيغةُال مضارعُ،ُنحكُ:ُيكشؾُ،ُكيكادُ،ُكحيثُقاسُألفُىناؾُمفُكادُكأخكاتيا
ُيىٍضًربُ. ًربى ُاألخفشُاإلتيافُبالمضارعُمفُالفعؿُ)طفؽ(ُعمىُالفعؿُضى

ُ
ُيااىُ وُ خُ ا ُوُ ُإفُ ُابُ دُ 
ُ(ُؿُّ ُ )لُ ُيفُ ُؿُ وُاالقُ .38ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
فُ  ػػػػػػػػػػػػػػتُ ُافُ ُل  ػػػػػػػػػػػػػػؿُُّلك ػػػػػػػػػػػػػػفُ ُل يا ُل   
ُ

ػػػأفُ   ػػػس ُُك  ػػػاُع كا ػػػافُ ُم  ػػػؿُاُمػػػفُاُل ك  ُع م 
ُ :ُقاؿُاألخفشُ:ُكلمتعميؿُنحكُ:ُأفرغُعممؾُلعمناُنتغدلُ،ُكمنوُُقكلوُُ(ِ)ىشاـقاؿُابفُُ

ُ.ُ(ّ)ُ﴾يىتىذىكَّرُيُلىعىمَّوُيُ﴿تعالىُ:
ُ"ُ(ْ)قاؿُالشاطبيُكُ ُكيدخمي: ُتككفُكلعؿُلمترجيُ، ُقد ُمعنىُاإلشفاؽُ،ُكعندُاألخفشُ، ا
ُ.ُ"أمُليتذكرُأكُيخشىُ(ٓ)﴾شىىيىخٍُُأىكٍُُيىتىذىكَّرُيُلىعىمَّوُي ﴿ُ:،ُكعمىُذلؾُحمؿُقكلوُتعالىلمتعميؿ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
فأماُكىكُالتعميؿُ،ُُكؿُاألخفشُفيُالمعنىُالذمُتحمموُ)لعؿ(ذكرُابفُىشاـُكالشاطبيُقُ

ابفُىشاـُفذكرُقكؿُاألخفشُفيُالمعنىُالتيُتحمموُ)لعؿ(ُ،ُكذكرُمعوُبعضُُالمعانيُالتيُ
كبُ،ُأكُاإلشفاؽُفيُالمكركهُ،ُكقاؿُالككفيكف:ُحبم،ُكالترجيُفيُالكمنياُ:"التكقعُتحمميا)لعؿ(ُ،

ُ.ُالمسألة.ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ(ٔ)لبلستفياـ"

                                                           

ُ.ُِٖٓ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُِٖٗ/ُأكضحُالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُْْ/َِسكرةُطوُُ(ّ)
ُ.ُُِّ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
ُ.ُْْ/َِسكرةُطوُُ(ٓ)
ُ.ُ.ُِٖٗ/ُانظرُ:ُأكضحُالمسالؾُُ(ٔ)
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معانيُالتيُتحممياُلعؿُ،ُكلـُيبدُالكأماُالشاطبيُفذكرُقكؿُاألخفشُ،ُكذكرُمعوُبعضُُُ
بوُمعانيُكقاؿُاألخفشُفيُكتاُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُاعتبارُ)لعؿ(ُتحمؿُمعنىُالترجيُ.

ذُيُلىعىمَّؾُىُعىمىمىؾُىًُاٍعمىؿٍُ:ُلمرجؿُكتقكؿ :ُ"(ُ)القرآف ذىه:ُأمُ،ُأىٍجرىؾُىُتىٍأخي ُ".ًلتىٍأخي
ُ

ُرؼُ صُ ىُ مُ الُ يرُغُ ُايُ اىُ وُ خُ ا ُوُ ُ()إفُُّرُ دُ  ُخُ عمُ ُال ُـ ُوؿُ خُ .ُدُ 39
ُ:ُقاؿُابفُمالؾُ

ػػػػػاُال ػػػػػ ُـ ُذ ضُي م ػػػػػيُو لُ  ُن ف ي ػػػػػاُق ػػػػػدُاُم 
ُ

ػػػػػػػفُ ُو لُ   ػػػػػػػُاأل فا  ػػػػػػػاؿُ ُم  ػػػػػػػي اُام  ُك ر   
ُ فُكافُماضيانُغيرُمتصرؼُ،ُفظاىرُكبلـُالمصنؼُُجكازُدخكؿُ:ُ"(ِ)قاؿُابفُعقيؿُ كا 

فٌُُكُ،زيدانُلنعـُالرجؿُإفٌُُفتقكؿُ:ُالبلـُعميوُ؛ ُ،كالفراءُ،لرجؿُ،ُكىذاُمذىبُاألخفشعمرانُلبئسُاُا 
ُ"ُ.سيبكيوُالُيجيزُذلؾُكالمنقكؿُأف

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُكافُماضيانُغيرُفٌُاألخفشُفيُدخكؿُالبلـُعمىُخبرُ)إُكرُقكؿانفردُابفُعقيؿُبذُ (ُإذا

ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ.كىكُالُيجيزُفيُذلؾُ،ُُ،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُ،متصرؼ
ُ

ُداُى ُدُاالمُ وُ ُدرُ الخُ ُفُ يُا طُدُ وُ ىُ ذضُيُ الُُّوؿُ مُ  ُاالمُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .40ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

بُ  ػػػح  ى صا ػػػػطُ ُو  ػػػوؿُ م  ُاُالاو ا   د ػػػػرُاُم  ُالاخ 
ُ

ػػػؿُ   ػػػماُمُو الاف صا ػػػؿُ ُو ا ا م ػػػوُ ُح  د ػػػرُاُق دا ُالاخ 
ُ
ُ

مماُالُيجكزُأفُتدخؿُالبلـُعميوُ،ُنحكُ:ُككنوُماضيانُالخبرُفإفُكافُ":ُُ(3)قاؿُأبكُحيافُ
مثاؿُذلؾُ:ُإفُزيدانُعمرانُُ،ُ-مفعكؿأكُمجركرُأكُُظرؼُ–ُفبلُيجكزُدخكؿُالبلـُعمىُالمعمكؿ

ُُُُُُُُ."لضربُعمرانُ،ُأجازُذلؾُاألخفشُ،ُألنوُالُيجكزُأفُزيداُنُانُضربضربُ،ُالُيجكزُلعمُر

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُكافُُ،انفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُدخكؿُالبلـُعمىُالفعؿُالماضيُُ إذا
الُيجكزُ:ُإفُزيدانُلضربُعمرانُ،ُُ،ُكقكؿُأبيُحيافُ:ُ،ُأجازُدخكؿُالبلـُعمىُالمعمكؿخبرانُ
ُ.ُالمسألةوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُىذاُأنٌُُيدؿ

                                                           

ُ.ُّْْ/ِمعانيُالقرآفُلؤلخفشُُ(ُ)
ُ.ِِٗ/ُفُعقيؿُشرحُابُ(ِ)
ُ.َُُُٖمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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ُا(ُدياُاؿُ)مُ صُ اىُُّدُ نُاياُعُ اىُ وُ خُ اُ )إّف(ُوُ ُاؿُ مُ عُا.ُإُ 41ُ
ُ:ُقاؿُابفُمالؾُُ

ػػػؿُ  صا و  ػػػاُو  وؼُ ُد ػػػذ ضُم  ػػػر  ػػػؿُ ُالح  ُم داط 
ُ
ُ

م ال ي ػػػػػػػػا  ق ػػػػػػػػدُاُإعا ػػػػػػػػؿُ ُي د ق ػػػػػػػػ ُو  ُال  م 
ُ ،ُُقائُـهُنحكُ:ُإنماُزيدُهُ،هُالحركؼُ:ُ"إذاُاتصمتُماُغيرُالمكصكلةُبيذُ(1)قاؿُأبكُحيافُ

إالُ،ُأحدىاُ:ُأنياُتكفياُعفُالعمؿُ،ُكيرفعُماُبعدىاُباالبتداءُكالخبرُففيُذلؾُأربعةُمذاىبُ،ُ
ليتُفيجكزُأفُتتصؿُبياُكافةُفبلُتعمؿُكأخكاتياُ،ُكيجكزُأفُتتصؿُبياُزائدةُفتعمؿُ،ُكىذاُ

ُ.لصحيحُ"ُكالفراءُكىكُمذىبُاألخفشُكىكُا،ُمنقكؿُعفُسيبكيوُ
ُ،ُ(2)كقاؿُأبكُحيافُُ بإعماؿُأفُُ:ُ"كحكىُاألخفشُكالكسائيُعفُالعربُ:ُإنماُزيدانُقائـه

ُ".ُُ(ُبياما)معُإلحاؽُ
بطؿُالعمؿُ،ُكقدُ،ُإحدلُأخكاتياُبػ)إٌف(ُأكُإذاُدخمتُ)ما(ُالزائدةُُ:ُ"ُ(3)قاؿُابفُالكردمُكُ

زمُكع،ُُإنماُزيدانُقائُـهُخفشُركلُ:فُاألأذكرُابفُبرىافُ:ُُيبقىُالعمؿُحتىُفيُغيرُ)ليت(ُلما
ُإلىُالكسائيُمثموُ".

ُ.ُُ"إنماُزيدانُقائُـه،ُكالكسائيُ:ُخفشُ:ُ"كحكىُاألُ(4)قاؿُابفُعقيؿُكُ
ُإبقاءُالعمؿُمعُُ(5)قاؿُابفُجابرُاليكارمُكُ :ُ"أماُفيُالخمسةُغيرُ)ليت(ُفمـُيسمعُفييا

ُ،ُإنماُزيدانُُقائُـهاألخفشُحكىُ:ُُفأفيُنقؿُغريبُمنوُماُحكاهُابفُبرىافُ:ُدخكؿُ)ما(ُإالُ
ُ."ُغريبُنقؿُكىك،ُُكعزمُمثؿُذلؾُلمكسائي،ُبنصبُزيدُ

وُركلُعفُالعربُ:ُكحكىُالمؤلؼُفيُشرحُالتسييؿُعفُاألخفشُأنٌُ"ُ:ُ(6)قاؿُالشاطبيُكُ
ُ"ُ.بُمثؿُذلؾُإلىُالكسائيُعفُالعربكنسُ،ُإنماُزيدانُقائُـه

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
كالشاطبيُُقكؿُاألخفشُُكابفُعقيؿُ،ُكابفُجابرُاليكارمُفُالكردمُ،ذكرُأبكُحيافُ،ُكابُ

ُأبكُحيافُ.ُغيرُالمكصكلةُعمييا(ما)فيُإعماؿُإفُكأخكاتياُعندُدخكؿ ذكرُلؤلخفشُفيُففأما
غيرُالمكصكلةُعندُدخكلياُعمىُإفُكأخكاتياُتكفياُُ(ما)ُفٌُالقكؿُاألكؿُ:ُإقكليفُ،ُُالمسألةىذهُ

ُأيضانُ،ُىكُفيجُك،ُُعفُالعمؿُإالُليت ُ،ُكالُيجكزُإعماليا زُإعمالياُعندُدخكؿُالكافةُعمييا
،ُكقاؿُعنوُأبكُحيافُ:ُكىكُصحيحُ.ُكىذاُيدؿُعمىُمكافقةُأبيُحيافُلؤلخفشُُاألخفشمذىبُ

ُفيُىذاُالقكؿُ.
                                                           

ُ.َُٖمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.َُٖمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُِْتحريرُالخصاصةُفيُتيسيرُالخبلصةُُ(ّ)
ُ.ُِٔٗ/ُشرحُابفُعقيؿُُ(ْ)
ُ.ُُْ-َْ/ِشرحُُألفيةُابفُمالؾُُ(ٓ)
ُ.ُُُُّٔ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ٔ)
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ُ)إفٌُوُحكىُإعماؿُأنٌُُ،ُكىكآخرُلؤلخفشُُكذكرُأبكُحيافُقكالُنُ ياُعمي)ما(ُعندُدخكؿ(
)ليت(ُكحدىاُيجكزُُماُكافُالصحيحُأفٌُإنٌُ:ُ"ُ(1)كقاؿُأبكُحياف،ُُزيدانُقائُـهُما:ُإنٌُُفركلُاألخفش

وُالُيميياُإالُألفُليتُبقيتُعمىُاختصاصياُمفُأنٌُ؛ُكاإللغاءُدكفُسائرُأخكاتياُ،ُعماؿُفيياُاإل
ُ ُالجممةُاالسميةُبخبلؼُأخكاتيا ُ".ُ؛ ُالجممةُاالسميةُكالفعمية ُيدؿُفأنوُيجكزُأفُيمييا أٌنوُىذا

ُ.ُالمسألةىذهُعمىُقكؿُاألخفشُُرضاعت
ُابفُالكردمُُ ُدخكؿُُ)إٌف(ُذكرُقكؿُاألخفشُفيُإعماؿفكأما ُ)ما(ُعند ،ُ كقاؿُابفُعمييا

،ُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُُالكردمُ:ُكقدُيبقىُالعمؿُفيُغيرُليتُ،ُكاستدؿُبقكؿُ
ُُ.ُالمسألةفيُىذهُ

ُُُ ُعقيؿ ُابف ُفكأما ُإعماؿ ُاألخفشُفي ُقكؿ ُُإٌف()ذكر ُدخكؿ ُُ)ما(مع ،ُ ُابفعمييا ُكقاؿ
ُكىك"ُ:(2)عقيؿ ُالمذىبُاألكؿ، ُمعأنٌُُ:كالصحيح ُمنا ُتعمؿ ُال ُكأُ(ما)و ُليتُ، ُحكاهُإال ُما ما

ُ.ُُالمسألةيدؿُأنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ"ُ.ُكىذاُاألخفشُ،ُكالكسائيُفشاد
كقاؿُُ،عميياُُ)ما(كؿُمعُدخُ)إٌف(ذكرُقكؿُاألخفشُفيُإعماؿُفكأماُابفُجابرُاليكارمُُ

ُ.ُُالمسألةفيُىذهُُعمىُقكؿُاألخفشُأٌنوُاعترضيدؿُُ.ُكىذاُُ:ُكىكُنقؿُغريبُابفُجابرُبعده
ُكقاؿُالشاطبيعميياُ،ُُ)ما(معُدخكؿُُ)إٌف(ذكرُقكؿُاألخفشُفيُإعماؿُفكأماُالشاطبيُُ

ـ"ُ.ُكىذاُيدؿُ،ُكالسماعُفيُغيرُىذمُمعدُكُ)ما(معُُ)إٌف(:ُفأعمؿُعمؿُ(3)عفُماُركاهُاألخفش
ُُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُأٌنوُاعترضُ

عممياُإالُمعُليتُ؛ُفأٌنوُُبطؿكماُأميؿُإليوُعندُدخكؿُ)ما(ُالكافةُعمىُإٌفُكأخكاتياُ،ُأُيُ
يجكزُفيياُاإلعماؿُ،ُكعدـُاإلعماؿُ،ُكماُذكرُفيُإعماؿُغير)ليت(ُمعُ)ما(ُالكافةُفيكُشاذُ

ُيحفظُكالُيقاسُعميوُ.
ُاد ُىُ داعُاُؼُ طُاال ُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .42ُ ُُعُ  ُ وُاالمُ ر 

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػػػػػائ زُ  ج  م ػػػػػػػ ُم  اط وفػػػػػػػاُمُر فا  ػػػػػػػؾُ ُو  ُع 

ُ
ُ

ػػػػػوبُ ُ  ػػػػػدُ ُإفُ ُم ناص  م  ُافُاُد  ا ػػػػػى كا ُى  ا
ُ كأعنىُمكضعُاسـُإٌفُ،ُأكُمكضعُُ–كأماُالعطؼُباعتبارُالمكضعُ"ُ:ُُ(4)قاؿُالشاطبيُ

فجائزُأيضانُُفإفُكافُبعدهُُقعانُقبؿُالخبرُأكُبعدهُ؛فبلُيخمكُأفُيككفُالعطؼُكاُ-إٌفُكاسمياُ
ُالنحكييفُعمىُالجممةُ، ُكعمرك،ُكمنوُنحكُُبغيرُخبلؼُعند ُقائـه ُإفُزيدان ُسيبكيوُ: ُأنشده ما

ُُلجريرُ:

                                                           

ُ.َُٖمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِٕٗ-ِٔٗ/ُشرحُابفُعقيؿُُ(ِ)
ُ.ُُُّٔ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُّٕٔ-ّٔٔ/ِانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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ُفػػػػػػػػػػػييُـ ُوالنُّدػػػػػػػػػػػو ةُ ُالخ  فػػػػػػػػػػػةُ ُإف
ُ
ُ

اطيػػػػػػارُ ُو ػػػػػػادةُ ُوالم كر مػػػػػػاتُ ُ 
(1)ُ

ُ ُكثي ُالعطؼُاختبلفان ُفيُكجوُىذا ُمفُُانُُرلكنيـُاختمفكا ُحقيقةن ؛ُفمنيـُمفُجعؿُذلؾُعمىُعطفان
ُكعمركُ،ُعطؼُفيوُعمركُعمىُمكضعُزيدُبابُعطؼُالمفرداتُ ،ُ،ُكأفُقكلؾُ:ُإفُزيدانُقائـه

ىيُعمىُاالبتداءُ،ُكاستئناؼُجممةُمعطكفةُعمىُأخرلُُعميوُاألكثرُأفُالرفعُفيُالعطؼُُكالذم
ُ"ُُ.،ُكنقؿُعفُاألخفشكىكُاألظيرُمفُكبلـُسيبكيوُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُالعطؼُباعتبارُالمكضعُ،ُكىكُأفُالعطؼُعمىُُ انفرد

االبتداءُ،ُاستئناؼُالجممةُالمعطكفةُعمىُأخرلُ،ُكقاؿُالشاطبيُ:ُكالذمُعميوُاألكثرُأفُالرفعُ
ُ.ُالمسألةمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُىذاُيدؿُعمىُُكُعمىُالمعطكؼُعمىُاالبتداءُ،

ُُفةُ فُ خُ (ُالمُ إفُّ)ُيُافُ ُؿُ وُاقُ ال.43ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ف ف ػػػػػػػػػػػػتُا خ  ػػػػػػػػػػػػؿُ ُف ق ػػػػػػػػػػػػؿُ ُُإفُ ُو  ُالا  م 
ُ
ُ

ى ماػػػػػػػز ـُ  ػػػػػػػاُإذاُال ػػػػػػػ ُـ ُو  ػػػػػػػؿُ ُم  م  ُى يا
ُ ػػػػػؿُ  ُـاُإفُاُو الاف  ا ػػػػػخاُي ػػػػػؾُ ُل ػػػػػ ُف ػػػػػ ُ ُن ا  

ُ
ال دػػػػػاُى ماف يػػػػػوُ   ضُد ػػػػػأ فُاُغ  ػػػػػ ُذ  ُم وص 

ُ كأجازهُالبصريكفُمالياُخبلؼُ،ُمنعوُالككفيكف،ُفيُأعفُ(إفٌُ:ُ"إذاُخففتُ)ُ(2)قاؿُأبكُحيافُ
عمالياُمعُالتخفيؼُمسمكعُفيُعمىُ ُ.ُ"،ُحكاهُسيبكيوُكاألخفشُ،ُلكنوُقميؿلسافُالعربُقموُ،ُكا 

فبلُتمزمياُحينئذُُ–رحميماُاُُ–كحكىُاإلعماؿُسيبكيوُكاألخفشُ"ُ:ُ(3)قاؿُابفُعقيؿُكُ
ُ.ُُ"لخبريةُ؛ُألفُالنافيةُالُتنصبُاالسـُكترفعُابالناف؛ُألنياُالُتمتبسُفيُىذهُالحالةُالبلـُ

ُعقيؿُقاؿُكُ ُ"ُ(4)ابف :ُ ُيمي ُأف ُاألخفش ُُ)إف(أجاز ُناسخ ُغير ُفعؿ ُالمخفؼ أجازُ،
ُـىُإفٍُُ:األخفش ُُُ.ُألناُ"ُقا

ُىشاـُكُ ُابف ُعميوُ(5)قاؿ ُتقاس ُ"ال ُألناُ: ُقاـ ُإف ُقعدُ،ُ: ف ُلؤلخفشُُكا  ُخبلفان ،ُ لزيد
ُ.ُ"كالككفييف

زيدانُُإفٍُيقكؿُ:ُقاؿُ:ُزعمكاُأفُبعضيـُُوحكىُالمؤلؼُعفُاألخفشُأنٌُ":ُُ(6)قاؿُالشاطبيُكُ
:ُ"أماُالككفيكفُفبلُيعٌينكفُلذلؾُناسخانُمفُغيرُ،ُبؿُيجيزكنياُدخكلياُُ(7)كقاؿُُ."ُزيدانُلمنطمؽ

ُ.ُ"ضربتُلزيدانُ،ُكأفُقاـُلزيدُ،ُإلىُىذاُذىبُاألخفشُفيقكلكف:ُإفٍُُعمىُكؿُفعؿُمتصرؼُ،
                                                           

ُ.ُُّ/ِفيُجامعُالدركسُالعربيةُُكببلُنسبةُّّٗكالمفصؿُُُْٓ/ِالبيتُمفُالكامؿُلجريرُفيُالكتابُُ(ُ)
ُ.ُِٖ/ُمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ََُّ/ُشرحُابفُعقيؿُُ(ّ)
ُ.َُّّ/ُشرحُابفُعقيؿُُ(ْ)
ُ.ُُِّ/ُأكضحُالمسالؾُُ(ٓ)
ُ.ُّٖٖ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ٔ)
ُ.ُّْٗ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ٕ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
(ُ)إفٌُجكازُإعماؿُُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُابفُىشاـُُكبكُحيافُ،ُكابفُعقيؿُ،ُذكرُأُ

:ُاؿُ)إف(ُالمخففةُ،ُكقكؿُأبيُحيافذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُإعمففأماُأبكُحيافُُ.المخففةُ
ُ.ُالمسألةفقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُاوُقميؿُ،ُيدؿُعمىُمُكلكنٌُ
ُابُُ ُكأما ُعقيؿ ُلؤلخفشُفف ُأنٌُُالمسألةُفيُىذهذكر :ُ ُأحدىما ،ُ ُ)إفٍُقكليف ُأجازُعمؿ (ُو

ُأنٌُُالمخففة :ُ ُاآلخر ُيمي)أف، ُأف ُأجاز ُقكليُُ(و ُعقيؿ ُابف ُكذكر ،ُ ُناسخ ُغير ُفعؿ المخففة
ُرأيوُفييماُ.ُُدكفُأفُيبدمُاألخفش
ذكرُقكؿُاألخفشُفيُمجيءُبعدُ)إف(ُالمخففةُفعؿُغيرُناسخُ،ُكقاؿُابفُفكأماُابفُىشاـُُ
ُ.ُُالمسألةعميوُ.ُكىذاُيدؿُعمىُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُكالُيقاسُُىشاـُ:
ُالشاُ ُكأما ُفطبي ُاألذكر ،ُ ُالمخففة ُ)إف( ُفي ُ)إف(ُلؤلخفشُقكليف ُعمؿ ُأجاز ُأٌنو :ُ كؿ
،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُىذاُ،ُكالقكؿُالثانيُ:ُأٌنوُأجازُدخكؿُ)أف(ُالمخففةُعمىُالمخففة

ُمتصرؼُ. ُفعؿ ُالشاطُكؿ ُاألخكقاؿ ُحكى ُما ُذلؾ ُكمف :ُ ُابفُبي ُقراءة ُفي ُمعانيو فشُفي
ُلىقىًميبلُنُ﴿:مسعكد "ُ.ُمغُأفُيقاسُعميوباُكموُالُيبمغُمكىذ:ُ"ُ(2)ثـُقاؿُالشاطبي،ُُ(1)﴾ًُإفُلًَّبٍثتيـٍ

ُُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُ
ُ

ُُةُ فُ فُ خُ (ُالمُ فُاكُ ل ُ)ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .44ُ
ُالؾُ:قاؿُابفُمُ

ف ف ػػػػػػػػتُا خ  ػػػػػػػػأ فُ ُو  ُف ن ػػػػػػػػو ضُايا ػػػػػػػػاُمُك 
ُ
ُ

ػػػػػػود ي اُ  ث اد ىػػػػػػاُمُم ناص  و ضُايا ػػػػػػاُمُو  ُر 
ُ (ُفإذاُخففتُلـُتعمؿُ،ُأجازُيكنسُكاألخفشُإعمالياُمخففةُ:ُ"كأماُ)لكفُ(3)قاؿُالمرادمُ

ُقياسانُ"ُ.ُ
لىًكف﴿:)لكف(ُفتيمؿُكجكبانُ،ُنحك:ُقكلوُتعالى:ُ"كتخفؼُ(4)قاؿُابفُىشاـُكُ ُ(5)﴾قىتىمىييـٍُُاُيُكى

ُُُ.عماؿُ"كعفُيكنسُكاألخفشُجكازُاإل
ُافأنيماُأجاُزُعداُيكنسُكاألخفشُ؛ماُنزعُإليوُىكُمذىبُالنحكييفُماُك:ُ"ُ(6)قاؿُالشاطبيُكُ
ُ.ُ"بعدُالتخفيؼُقياسانُعمىُأخكاتياُ،ُكذلؾُلـُيردُبوُسماعُفبلُيبنيُعميوُ(لكف)إعماؿُُاأجاُز

ُ
                                                           

ُ.ُُُْ/ِّسكرةُالمؤمنكفُُ(ُ)
ُ.ُّٓٗ/ِانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُّْٓ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
ُ.َُّّ/ُأكضحُالمسالؾُُ(ْ)
ُ.ُُٕ/ٖسكرةُاألنفاؿُُ(ٓ)
ُ.ُّٖٓ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ٔ)
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ُُُُُُالىو ي ُوالىحميؿ:ُ
ُُ،ُ ُالمرادم ُ)لكفٍُُذكر ُاألخفشُفي ُقكؿ ُكالشاطبي ُىشاـ ُ،كابف ُالمخففة ُجكازُُ( كىك
ُُإعماليا ُفقاؿُ،قياسان ُالمرادم ُفأما ُيدؿ ُكىذا ،ُ ُتعمؿ ُلـ ُخففت ُإذا ُاعترضُ: ُقكؿُأٌنو عمى

ُاألخفشُ.
ُُُ ُىشاـ ُابف ُ،فكأما ُالمخففة ُ)لكف( ُإعماؿ ُجكاز ُفي ُاألخفش ُقكؿ ُإذاُُذكر :ُ كقاؿ

ُ.ُُالمسألةأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُكىذاُيدؿُخففت)لكف(ُتيمؿُكجكباُ.
قاؿ:ُكذلؾُ،ُثـُُذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُإعماؿ)لكف(ُبعدُتخفيفياُقياساُنفُأماُالشاطبيُكُ

ُ.ُالمسألةأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُلـُيردُبوُسماعُفبلُيبنىُعميوُ،ُكيدؿُ
ُ ُفي ُيرد ُلـ ُألنو ُ؛ ُالمخففة ُإعماؿ)لكف( ُعدـ ُىنا ُلـُيبدك ُخففت)لكف( ُفإذا ،ُ ُإعماليا السماع

ُتعمؿ،ُُإنماُأجازُاألخفشُعممياُمخففةُقياسانُعمىُأخكاتياُ،ُنحكُ:ُأٍفُ،ُإٍفُ.
ُ

ُُسُ نُالمجُ ُيةُ افُ النُ ُ)ل(ُابُ دُ 
ُداُمرُ فُامُ ُافُ اُكُ إذُ ُ)ل(ُدُ  ُادُ ُرُ دُ الخُ ُؿُ امُ .ُُعُ 45

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ
ػػػبُا ُم  ػػػار ع وُاُا وُاُم  ػػػافاُمُديػػػاُفاناص 

ُ
ُ

ػػػػػدُ ُ  د  ا د ػػػػػرُ ُذاؾُ ُو  ك ػػػػػرُاُاالخ  ُراف   ػػػػػوُاُاذا
ُ جيةُريًفعُالخبرُفيُالُالنافيةُلمجنسُ،ُكفيوُُعمىُأمٌُفُالناظـُيبيٌُ"كالُُ:ُ(1)قاؿُأبكُحيافُ

ُ.،ُكىكُمذىبُاألخفش"ُ(ُفيُالخبرإفٌُ)كماُعممتُُ)ال(فعُبػوُارتقكالفُ،ُأحدىماُ:ُأنٌُ
،ُكمذىبُسيبكيوُ:ُأٌنوُمرفكعُُرافعةُلوُأيضاُنُ"مذىبُاألخفشُ:ُأف)ال(ُ:ُ(2)كقاؿُالمرادمُ

ُ.ُبماُكافُمرفكعانُبوُقبؿُدخكلياُ،ُكلـُتعمؿُإالُفيُاالسـ"
ُابفُعقيؿُُ ُبػ)ال(ذ"ُ:ُ(3)كقاؿ ُمرفكع ُالخبر ُُىبُاألخفشُإلىُأف ُفيُُ)ال(فتككف عاممة

ُُ"ُ.،ُكالشبيوُبوُلجزأيفُكماُعممتُفيياُمعُالمضاؼا
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُ،خبرُالُالنافيةُلمجنسُعًُفٍُرُىُعامؿُفُ،ُكالمرادمُكابفُعقيؿُقكؿُاألخفشُفيذكرُأبكُحياُُ

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُرفعُخبرُالُفماُأبكُحيافُفأ.ُرافعةُخبرىاُكىكُأفُالُالنافيةُلمجنسُىيُ
.ُىذاُىكُالصحيحُ"ُُ،االبتداءُوُخبرُارتفعُعمىُأنٌُالقكؿُالثانيُ:ُ"ُ:(4)النافيةُلمجنسُ،ُثـُقاؿ

ُ.ُالمسألةفيُىذهُعمىُقكؿُاألخفشُُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُ

                                                           

ُ.ُٕٖمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُْٓٓ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُٕ/ِشرحُابفُعقيؿُُ(ّ)
ُ.ُٕٖمنيجُالسالؾُُ(ْ)
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رافعُخبرُالُالنافيةُلمجنسُ،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُُُذكرُقكؿُاألخفشُفيفكأماُالمرادمُُُ
ُ.ُالمسألةفيياُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُُكيوسيبُقكؿُمعوُكذكرُ،ُلمجنسُالنافيةُالُخبرُرافعُُفيُاألخفشُقكؿُذكرفابفُعقيؿُُكأماُ
ُفقاؿُفييا ُإُ(1)، ُفذىبُسيبكيو :ُ ُبػ)ال( ُليسُمرفكعان ُأٌنو ُخبرُلى ُأٌنو ُمرفكعُعمى ُىك نما ُكا  ،

ُ.ُالمسألةُىذهُفيُاألخفشُقكؿُفيُرأيوُيبدُكلـُ.ُالمبتدأ"
ُأفَُُّاعتبركاُالراجحُفيُالعامؿُفيُخبرُالُالنافيةُلمجنسُىكُاالبتداءُ؛ُألفُبعضُالنحاةُ

ُفيُُبتداءًُباالُرفعُمحؿٌُُفيُياكاسمُىُلمجنسُالنافيةُىُ(ال) ُلمجنس ُ)ال(النافية ُعمؿ ُتمغى ُكقد ،
حاالت،ُمنياُ:ُإذاُكافُاسمياُأكُخبرىاُمعرفةُ،ُأكُإذاُفصؿُبينياُكبيفُاسمياُشبوُجممةُ،ُإذاُ

ُىذاُيدؿُعمىُأفُالعامؿُفيُخبرىاُىكُاالبتداءُ.ُكسبقتُبحرؼُجرُ،ُ
ُ

ُُسُ نُاجُ مل ُُيةُ افُ لنُ اُ(ل)ُُـ م ُا ُاعُ ُؼُ طُا.ُال ُ 46ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ُـاُإفُاُو الا  طاػػػػؼُ  رُاُل ػػػػ ػػػػر  ك مػػػػاُلُى ى ك  ُاحا
ُ

ػػاُل ػػوُ   ػػؿُ ُذ ضُل من  اػػتُ ُد م  ػػ ُالاف صا ُاناى م 
ُ ُكامرأةُىُيقكؿُإذاُقمتُ:"ُ:ُ(2)قاؿُأبكُحيافُ ،ُنصبياُفيُالدارُ،ُفيجكزُرفعُامرأةُأكُالُرجؿى

ُ"ُ.ُُامرأةُىالُكُُالُرجؿُىألخفشُالبناءُعمىُالفتحُعمىُنيةُ:ُكحكىُا
ُالُرجؿُىُ:ُحكىُاألخفشُيبنىُالمعطكؼُغيرُمكررُمعوُ)ال(ُ:ُ"كقدُُ(3)كقاؿُابفُالكردمُ
ُاُ"ُ.مبفتحي،ُُكامرأةُى
كلـُتكرر)ال(ُكجبُفتحُاألكؿُ،ُكجازُفيُالثانيُالنصبُُفإفُعطفت:ُ"ُ(4)ُكقاؿُابفُىشاـُ

ُ.ُبالفتحُفشاذُ"ُ،ُكامرأةُىُالُرجؿُىُ:ُكأماُحكايةُاألخفشكالرفعُ،ُ
ُُ.ُُ""ُبالفتحُفشاذُكامرأةُىُالُرجؿُىُ:حكايةُاألخفشُ":ُُُ(5)ُكقاؿُابفُالقيـُالجكزيةُ
بالبناءُُ،ُكامرأةُىُالُرجؿُىكالُيجكزُالبناءُعمىُالعطؼُ،ُحكىُاألخفش:ُ"ُ:ُ(6)كقاؿُابفُعقيؿُ

ُ."ُبالبناءُعمىُالفتح
لتنكيفُ،ُكىكُطُا"ُبإسقاُكامرأةُىُ:ُ"كقدُحكىُاألخفشُككبلميـُ:"ُالُرجؿُىُ(7)كقاؿُالشاطبيُ

ُ.ُ"نادرُالُيعتدُبو

                                                           

ُ.ُٕ/ِشرحُابفُعقيؿُُ(ُ)
ُ.ُُٖٖمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.َُُّتجريرُالخصاصةُفيُتيسيرُالخبلصةُُ(ّ)
ُ.َُِ-ُٗ/ِأكضحُالمسالؾُُ(ْ)
ُ.ُِْٔ/ُإرشادُالسالؾُإلىُحؿُألفيةُابفُمالؾُُ(ٓ)
ُ.ُُْ/ِشرحُابفُعقيؿُُ(ٔ)
ُ.ُّْْ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ٕ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُكالشاطبيُُكزيةُ،ُكابفُعقيؿذكرُأبكُحيافُ،ُكابفُالكردمُ،ُكابفُىشاـُ،ُكابفُالقيـُالجُ

ُمبني ُكاف ُإذا ُلمجنسُ، ُالنافية ُال ُاسـ ُالمعطكؼُعمى ُاألخفشُفي ُأجازُُاُنقكؿ ،ُ ُالفتح عمى
ذكرُقكؿُف.ُفأماُأبكُحيافُُقديرُالُالنافيةُلمجنسعمىُنيةُتاألخفشُفيُذلؾُالعطؼُعمىُالبناءُ

ُيبدمُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ.ُُفٍُاألخفشُفيياُدكفُأ
ُُ ُالكردم ُابف ُكيككفُفكأما ُلمجنسُ، ُالنافية ُال ُاسـ ُالعطؼُعمى ُاألخفشُفي ُقكؿ ذكر

ُالمعطكؼُمبنيُعمىُالفتحُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ.
،ُُفشاذُبالفتحُ،ُكامرأةُىُرجؿُىُال:ُاألخفشُحكاية ةُفقاالُ:ابفُالقيـُالجكزيكأماُابفُىشاـُُكُُ

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُُكأماُابفُعقيؿُ.ُالمسألةاُعمىُُقكؿُاألخفشُفيُىذهُأنيماُاعتراضفيدؿُ
قاؿُ:ُكالُيجكزُجكازُالعطؼُعمىُاسـُالُالنافيةُالمبنيُ،ُعمىُنيةُتقديرُالُالنافيةُلمجنسُ،ُُُك

ُعمىُقكؿُاألخفشُ.ُأٌنوُاعترضُكىذاُيدؿُ.البناءُعمىُالفتحُ
ُنيةُعمىُ،ُالمبنيُالنافيةُالُاسـُعمىُالعطؼُجكازُفيُاألخفشُقكؿُذكرف كأماُالشاطبيُُ

عمىُقكؿُاألخفشُفيُُيدؿُأٌنوُاعترض:ُكىكُنادرُالُيعتدُبوُ،ُُقاؿ،ُُكلمجنسُالنافيةُالُتقدير
ُُ.ُالمسألةىذهُ
ُكامرأةُ،ُالرفعُُ ُعمىُبالعطؼُالنصبُكيككفأكُالنصبُ،ُالراجحُىناُفيُقكلؾُ:ُالُرجؿى
ُأصمياُأفُعممتُكقدُ(ال)ُدخكؿُقبؿُأصمياُباعتبارُمحمياُعمىُكالرفعُ،ُاألكلىُ(ال)ُاسـُمحؿ
ُُ.ُالمبتدأُبمنزلةُكىماُاسميا،ُمعُ(ال)ُعمىُأكُ،ُمرفكعُمبتدأ ُأٌنو ُلي ُبناءُيجكزُالكيبدك

ُاألخفشُحكىُكقدُالعاطؼ،ُفصؿُألجؿُالفتح؛ُعمىُالمعطكؼ ُفيياُكامرأةُىُرجؿُال): ُبالبناء(
ُ.حكمياُكأبقيُحذفت،ُثـُفبني،(ُال)ُمعُالمعطكؼُرٌكبُوأنٌُُعمىُمخٌرجُشاٌذ؛ُكىكُالفتح،ُعمى
ُ
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ُيااىُ وُ خُ ا ُوُ ُفُّظُ ُابُ دُ 
ُدُـ قُ ىُ المُ ُؿُ امُ ال ُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .47ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ
زُ  ػػػػػػو  ج  ًُ ُو  لاغ ػػػػػػا ُالداى ػػػػػػد اُف ػػػػػػيُلُال 

ُ
يرُ ُواناػػػوُ   ػػػم  ُاداى ػػػد اُلُـ ُاوُاُالش ػػػافُ ُ  

ُ ُابفُىشاـُ ُ،ُ"ُ:ُ(1)قاؿ ُكالتعميؽُمفُكجييف ُالفرؽُبيفُاإللغاء ُأف ُقدمناه ُتبيفُمما كقد
أحدىماُ:ُأفُالعامؿُالميمغىُالُعمؿُلوُالبتةُ،ُكالعامؿُالمعمؽُلوُعمؿُفيُالمحؿُ،ُكالثانيُ:ُأفُ

ُ،ُكس ُقائمان ُزيدان ُما ٌكز،ُفيجكزُ:ُزيدانُسببُالتعميؽُمكجبُ،ُفبلُيجكز:ُظننتي ببُاإللغاءُميجى
ُكالُ .ُ ُظننتي ُقائمان ُكزيدان ،ُ ُقائمان ُلمككفييفُكاألخفشُ،ُظننتي ُخبلفان ُالمتقدـ ُالعامؿ ُإلغاء يجكز

ُ:ُُكاستدلكاُبقكلو
................................ُ
ُ

ػػ  ؾُ ُر اياػػتُ ُان ػػي  ُ(2)األد بُ ُالش ػػيمةُ ُم 
ُ ُكقكلوُ:ُ

.................................ُ
ُ

ػػػػا  م  ػػػػاؿُ ُو  ناػػػػؾُ ُل ػػػػد يان اُإخ  ُ(3)ى ناويػػػػؿُ ُم 
ُ ُُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ

أجازُاألخفشُمؿُالمتقدـُفيُظفُكأخكاتياُ،ُُكانفردُابفُىشاـُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُالعاُ
خاؿ(ُفيماُعندهُغيرُعامميفُ،ُُ،ُالمتقدـُإلغاءُالعامؿ العامؿُُإلغاءفمغىُاألخفشُعمؿ)رأيتُ،ُكا 

ُ ُالقمكبُأفعاؿُأفُ،ُذلؾُفيُكالعمةُكالتأخر؛ُالتكسطُفيُكجكازهُ،ُالعامؿُتقدـُمعُزجائعنده
كاعترضُابفُىشاـُعمىُ،ُُضعفياُآثارُمفُأثرُاإللغاءُكىذاُ،ُالمتعديةُاألفعاؿُبقيةُعفُضعيفة

ُببلـُالتعميؽُمفُيككفُأف:ُأحدىاُ:أكجوُلثبلثةُمحتمؿُذلؾُبأفُكأجيب":ُ(4)قكؿُاألخفشُ،ُفقاؿ
ُمفُيككفُأف:ُكالثانيُ.ُالتعميؽُكبقي،ُُحذفتُثـُ،ُلمديناُكُلمبلؾ:ُكاألصؿُ،ُالمقدرةُاءاالبتد
ُفيُالعامؿُتكسطُبؿُ،ُفقطُالمعمكليفُبيفُالتكسطُليسُلئللغاءُُالمبيحُالتكسطُألفُ؛ُاإللغاء
ُ،ُيبأنٌُُسبؽُقدُىناُكالعامؿُ،ُأقكلُالمعمكليفُبيفُلمتكسطُاإللغاءُنعـُ،ُأيضاُنُمقتضُوُالكبلـ
ُُكالثالثُ.ُاإللغاءُفيوُفيجكزُ،ُقائماُنُزيداُنُظننتُيُمتىُ:ُكنظيرهُ،ُالنافيةُكبما ُمفُيككفُأف:

ُكماُإخالوُكُكجدتو:ُكاألصؿُ،فُالشأُضميرُكىكُ،ُمحذكؼُاألكؿُالمفعكؿُأفُعمىُاإلعماؿ
ُُ.ُ"مأخكذُهُدزيٍُُبؾُىُإفٌُ:ُقكليـُفيُحذؼ

                                                           

ُ.ُٖٓ-ْٓ/ِأكضحُالمسالؾُُ(ُ)
ُِٓٓ/ُكىمػػعُاليكامػػعُُّٕٔ/ُفػػيُشػػرحُاألشػػمكنيُُنسػػبةبػػبلُُلػػـُأقػػؼُعمػػىُقائمػػو،ُالبيػػتُمػػفُالبسػػيطُ،ُُ(ِ)

مًقيُ.ُ.ُصدرهُ:ُٖٓٓ/ِكشرحُالكافيةُالشافيةُُُّٗ/ٗكخزانةُاألدبُ ًُمٍفُخي ،ُحتَّىُصارى ُأيدٍّْبتي ُكىذىاؾى
فػػيُشػػرحُاألشػػمكنيُُكبػػبلُنسػػبةُ،ُُِِالمصػػباحُالمنيػػرُُكُٗديكانػػوُُالبيػػتُمػػفُالبسػػيطُلكعػػبُبػػفُزىيػػرُفػػيُ(ّ)

دَّتيو.ُّْ/ٗكخزانةُاألدبُُِٓٓ/ُكىمعُاليكامعُُّٔٔ/ُ ُأٍفُتىٍدنكُمىكى ُ.ُصدرهُ:ُأىٍرجيكُكآميؿي
ُ.ُٖٓ/ِأكضحُالمسالؾُُ(ْ)
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ُاراُمصُ ىُ فُاقُايُاولُ  ُ فُاالمُ ُؼُ ذُا.ُحُ 48
ُمالؾُ:ُقاؿُابفُُ

ػػػػػػػػػػزُاُولُ  ُد ل يػػػػػػػػػػؿُ ُد ػػػػػػػػػػ ُ ُى ن ػػػػػػػػػػاُى ج 
ُ

،ُ  ػػػػػػػق وطُ   ُم ف  ػػػػػػػوؿُ ُا وُاُم فا  ػػػػػػػول ياف 
ُ ىكُاختصارانُ،ُفحذؼُاالقتصارُ:ُُكأُالحذؼُعمىُقسميفُ،ُاقتصارانُ:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحيافُ

ذاُحذفتي ،ُأحدىاُ:ُالمنعُماُاقتصارانُفيُذلؾُثبلثةُمذاىبُحذؼُالشيءُمفُغيرُدليؿُعميوُ،ُكا 
ُُُُ.ُاألخفش"ُكىكُمذىب

ُُ(2)قاؿُابفُىشاـُكُ ُاقتصاران ُحذفيا ُكأما ُُفعفُسيبكيوُ-لغيرُدليؿُُأمُ–:" كاألخفشُ،
يجكزُفيُأفعاؿُالظفُريفُاإلجازةُمطمقانُ،ُكعفُاألعمـ:ُ،ُكعفُاألكثُكاختارهُالناظـ،ُالمنعُمطمقانُ

ُ"ُ.ُدكفُأفعاؿُاًلعمـ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
فمنعُاألخفشُفيُحذؼُمفعكليُظفُكأخكاتياُاقتصارانُ،ُُكابفُىشاـُقكؿ،ُذكرُأبكُحيافُُ

ُأبكُحيافُُاألخفشُذلؾ ُف.ُفأما ،ُ،ُكىكُالمنعُذكرُقكؿُاألخفشُفيُحذؼُالمفعكليفُاقتصاران
قكؿُُكُقكؿُالجميكرُ،ُكقاؿُأبكُحياف"المذىبُاألكؿُ:ُالجكاز،ُىُ:ُ(3)مذىبيفُ،ُفقاؿُكذكرُمعو
كماُفيُمعناىاُ،ُُ:ُالتفصيؿُ،ُفيجكزُذلؾُفيُظننتُيُ،ُكالمذىبُالثانيكىكُالصحيحُُ:الجميكر

ُ.ُُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُاعترضأٌنوُكىذاُيدؿُُكماُفيُمعناىاُ"ُ.كيمنعُفيُعممتُ
ظٌفُكأخكاتياُ،ُكذكرُمعوُقكليفُُكرُقكؿُاألخفشُفيُمنعُحذؼُمفعكليذفُكأماُابفُىشاـُ

ُاألكؿ ُُىما: ُإلى: ُكىكُجكازُحُنسبو ُأجازُاألكثريفُ، ُكالثانيُ: ،ُ ُكأخكاتيا ذؼُمفعكليُظٌف
ُ.ُالمسألةيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُكلـُفيُأفعاؿُالظفُدكفُأفعاؿُالًعمـُ.األعمـُذلؾُ

ُياواىُ خُ ا ُوُ ُفُّظُ ُدُ  ُ ةُدُ فُ فُ خُ المُ ُةُاوُادُ دُ شُ مُ الُا)اّف(ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .49ُ
كماُُ)أٌف(ُالمشددةُماُ:ُكقكعىاأحد:ُُكيترتبُعمىُماُقدمناهُمسألتاف:ُ"ُ(4)قاؿُأبكُحيافُ

ُ ُعممتُفيو ُُ(أفٍُأك)، ُعممتُفيوُبعدُظفُكأخكاتيا ُالمخففةُكما ُظننتُأفٌُنحك، ُقائُـهُ: ،ُُزيدان
ُ،فسيبكيوُيقكؿُ:ُسدُذلؾُمسدُالمفعكليفُ،ُكاألخفشُيجعؿُالثانيُمحذكفاُنُيقكـُزيدُ،ُكظننتُأفٍُ

ُ."ُجماعةُمفُالمتأخريفقياـُزيدُكائنانُ،ُكبوُقاؿُالمازنيُكالمبردُُك:ُفيقدر
ُالىو ي ُالىحميؿ:ُ
ماُكخبرىماُ،ُاألخفشُفيُ)أٌف(ُالمشددةُ،ُأكُالمخففةُ،ُكاسميُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُ

)أف(ُالمشددةُ،ُأكُالمخففةُفيُمحؿُنصبُمفعكؿُكاحد،ُُ:قاؿُاألخفشُفبعدُظٌفُكأخكاتياُ،ُ

                                                           

ُ.ُٕٗمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.َُٔ/ِأكضحُالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُٕٗالسالؾُُمنيجُ(ّ)
ُ.ُٖٗمنيجُالسالؾُُ(ْ)
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أكُالمخففةُُكاسميماُ،ُكخبرىماُبعدُُكالثانيُمقدر،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُفيُ)أٌف(ُالمشددةُ،
.ُ ُ،ُفعندُاألخفشُفيُمحؿُنصبُالمفعكليفُلظفُكأخكاتيا كلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُُظٌفُكأخكاتيا

.ُكماُأميؿُإليوُأفُ)أف(ُكاسمياُكخبرىاُفيُمحؿُنصبُمفعكليفُظٌف،ُُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ
كأصؿُ)أف(ُكاسمياُكخبرىاُ،ُكىكُمبتدأُألنناُلكُحذفناُ)أف(ُأصبحتُالجممة:ُظننتُزيدانُقائمانُ،ُ

ُكخبرُ.
ُُفظُ  ُىُ نُ  ُامُ د ُُ(وؿُ قُ ى ُ)ُاؿُ مُ  ُاىُ .ُا ُا50

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػػػػػر ضُ  ؿُ ُو ا جا ُم طام ق ػػػػػػػاُك ظ ػػػػػػػفُ ُالق ػػػػػػػوا

ُ
ناػػػػدُ   ػػػػم ياُـ ُع  ػػػػوُ ُ   ػػػػف ق اُذ اُق ػػػػؿُاُن حا ُم شا

ُ ُييعٍُتيحكىُالجممةُالفعميةُبعدُالقكؿُ،ُككذاُاالسميةُ،ُُك"ُ:ُ(1)قاؿُابفُىشاـُ مىٍيـه ًمميكنوُفيياُسي
ُعميوُييركلُقكلوُ:عمؿُظٌفُمطمقانُ،ُُك

................................ُ
ُ

ُد أثاػػأبُ   ػػر تا ُم  ُالػػّري   يػػز  ُى ز  ى ق ػػوؿ 
(2)ُ

كسٌكلُبوُالسيرافيُ)قمت(ُبالخطاب،ُبالنصبُ،ُكغيرىـُيشترطُشركطانُ،ُكىيُ:ُككنوُمضارعانُ،ُُ
ُ ُ)قؿ( ُلممخاطكالككفٌي سناده ُُبُ،كا  ،ُ ُالناظـ ُقاؿ ،ُ ُحاالن ُأكُكككنو ُبحرؼو ُاستفياـ ُبعد كككنو

ُمتصميفُباسـ ُككنيما ُكقاؿُسيبكيوُكاألخفشُ: ،ُ ُأتقكؿُلمعميافُعقبلن ُسمعُالكسائيُ: ،ُ فمكُ،
ُأأنتُتقكؿقمت :ُُ ،،ُ ُفُفالحكاية ُ؛ كًلفىا ُبمحذكؼُإكخي ُفُقدرتُالضميرُفاعبلن كالنصبُبذلؾُ،

ُ".المحذكؼُجازُاتفاقاُن
ُوالىحميؿ:ُُالىو ي ُ
كىكُُ،عمؿُتظفُفتنصبُمفعكليفُُانفردُابفُىشاـُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُإعماؿ)ُتقكؿ(ُ

ُمتصميفُ ُككنيما ُأمُيعنيُبو، ُفصؿُُؿفاصُكالفعؿ)تقكؿ(ُاالستفياـُبيفُيفصؿُالُ:، ُفإذا ،
ُراُنعمُكأتقكؿُ؟ُمنطمقاُنُزيداُنُتقكؿُمتى "ُ:ُ(3)(ُعمؿُ)تظف(ُ،ُكقاؿُسيبكيوبينيماُلـُتعمؿُ)تقكؿ

؛منطمؽُهُزيدُهُتقكؿُأىنتأُى:ُُقمتُفًإف.ُُبياُيفصؿُالُ،ُمنطمقاُنُعمراُنُتقكؿُيكـُكأكؿَُُّ؟ُذاىباُن ُ؟ُرفعتى
ُفصارتُ،ُبوُمررتُىُزيدُهُأىأىنت:ُُقكلؾُفيُفصؿُكماُ،ُاالستفياـُحرؼُكبيف،ُُبينوُفيًصؿُىُألنو

الفعؿُ)تقكؿ(ُُاألخفشُفيُعمؿُكذكرُابفُىشاـُقكؿ".ُاألصؿُعمىُكصارتُ،ُأخكاتياُبمنًزلة
ُ.الفعؿُ)تظف(ُ،ُكأقكاؿُالنحاةُفيُذلؾُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُُعمؿ

ُ

                                                           

ُ.ُٔٔ/ِأكضحُالمسالؾُُ(ُ)
كتػػػػػاجُُِّٕ/ِكأسػػػػػاسُالببلغػػػػػةُُِٗ/ُُْالمحكػػػػػـُُكُٕٔديكانػػػػػوُُالبيػػػػػتُمػػػػػفُالطكيػػػػػؿُالمػػػػػرئُالقػػػػػيسُفػػػػػي(ُِ)

ًُعٍطفيوُ.ُّّٖ/ُٓالعركس يًفُكابتىؿَّ ُ.ُكصدرهُ:ًُإذاُمىاُجىرلُشىٍأكى
ُ.ُُِّ/ُالكتابُلسيبكيوُُ(ّ)
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ُـ ُابُ دُ  م  ُو ار  ُاعا
ُ ُوفُ ثُدُ الُ الثُ يُوُ انُ الثُ ُوؿُ  ُ فُاالمُ ُؼُ ذُا.ُحُ 51 ُُؿُ وُ األا

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػػػػا ػػػػػػػتُ ُل م فا  ػػػػػػػول يُاُوم  م ما ُم طام ق ػػػػػػػاُع 

ُ
ُق ق ػػػػػػػاحُ ُايا ػػػػػػػاُمُو الث ال ػػػػػػػثُ ُل مث ػػػػػػػافُ  

ُ ُالشاطبيُ ُ"ُ(1)قاؿ ُكىيُفيُ: ،ُ ُامتناعيا ُفيُإحالة ُالناظـ ُستُمسائؿُتضمفُكبلـ ىذه
األكؿُ،ُفكافؽُكىيُحذؼُالثانيُكالثالثُدكفُُالثالثةُ:ُالحقيقةُترجعُإلىُثبلثُمسائؿُ،ُكمنياُ:

أجازُذلؾُمنيـُاألخفشُُكشيخوُ،ُخبلفانُلمف،ُابفُخركؼُ:ُمنيـُ،ُجماعةُفيُمنعياُالناظـُ
ُُُ."ُُكالسيرافي

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُعمركُ،ُنحك:جكازُحذؼُالثانيُكالثالثُدكفُاألكؿُانفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُُ
،ُكذكرُمعوُمذىبُابفُمالؾُفيُذلؾُ،ُكىكُمنعُحذؼُالثانيُكالثالثُدكفُُقائُـهُزيدناُأعممتُي

ُ.ُالمسألةفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُاألكؿُ،ُكلـُيبدُرأيو

ُة ُز ُمُايُ الُاضُدُ دُ  ُ ىُ مُ ال.52ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
فُا ُد ػػػػػػػػػػػػػػػ ُل و احػػػػػػػػػػػػػػػدُ ُى   ػػػػػػػػػػػػػػػد ي اُو ا 
ُ

ػػػػػػػػزُ   ثان ػػػػػػػػيافُ ُى ما ػػػػػػػػ ُوُ د ػػػػػػػػُف    ص  ُى و 
ُ ُ"ُ(2)اؿُالمرادمقُ ُبمعنىُ(رأل)كُ،ُعرؼُبمعنىُ(عمـ)ُأفُ،ُالسابؽُالبابُفيُتقدـُقد:

ُالمصنؼُكبلـ،ُُكُاثنيفُلىإُبياُتعدياُالتعديةُىمزةُعميياُدخمتُفإذاُ،ُكاحدُإلىُيتعديافُأبصر
ُ:قمتُفإف؛ُُالقياسُبطريؽُفيكُسماعوُيثبتُلـُفإفُ،ُباليمزةُالعرفانيةُعمـُنقؿُجكازُعمىُنص
،ُُالصحيحُكىك،ُُالمتعدمُفيُُسماع،ُُالبلـزُفيُقياسُباليمزةُالتعدم:ُُسيبكيوُمذىبُظاىر
،ُُأيضاُنُكاحدُإلىُالمتعدمُفيُقياسُذلؾُأف،ُُالتسييؿُشرحُفيُُالمصنؼُُكبلـُظاىر:ُقمت
ُ،ُالنحكييفُمفُطائفةُمذىبُكىذاُ،ُعمراُنُزيداُنُأضربت:ُُُكلزكمو،ُُالفعؿُتعدمُبابُفيُكمثؿ
ُكالمتعدم،ُُكاحدُإلىُكالمتعدم،ُُالبلـزُفيُمطمقاُنُقياسُباليمزةُالتعدمُأفُإلىُاألخفشُكذىب
ُُ."ُمذاىبُربعةأُفيذه،ُانُمطمقُسماعُوأنٌُُإلىُقكـُكذىبُ،ُأعطىُبابُغيرُمفُاثنيفُإلى

ُ:ُالىو ي ُوالىحميؿُ
ُالمتعدمُباليمزةُقياسانُمطمقُفيُأفُانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُ كالمتعدمُ،ُانُفيُالبلـز

معوُأقكاؿُالنحاةُفيُذلؾُ،ُكقاؿُعفُ،ُكذكرُُ،ُكالمتعدمُإلىُاثنيفُمفُبابُأعطىُإلىُكاحد

                                                           

ُ.ُُٖٓ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُِٕٓ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
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ُيدؿُمذىبُسيبكيوُ:ُىكُالصحيحُ،ُ قكؿُاألخفشُفيُاعتبارُالمتعدمُأٌنوُاعترضُعمىُكىذا
ُكالمتعدمُمطمقانُفيُالقياس ُ.ُباليمزةُفيُالبلـز

ُيؿُاعُ فُ ثةُمُ  ُ ث ُُبُ صُ نُايُىُ ىُ الُُّؿُ ا ُ فُ .ُاألُا53
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ػػػػػػػػػأر   ك  د ػػػػػػػػػراُن د ػػػػػػػػػاُال  ػػػػػػػػػاد ؽُ ُو  ُاخا
ُ

ػػػػػػػػػػد ثُ   ػػػػػػػػػػذ اؾُ ُاناد ػػػػػػػػػػأُ ُح  د ػػػػػػػػػػر اُك  ُخ 
ُ ُحيافُ ُأبك ُاألخفش:"ُ(1)قاؿ ُكأبػ)ُكألحؽ ُُ(رلأعمـ ُأمكف ُبابُظننتُما ُمف ُباليمزة نقمو

ُ ُ،ُكأخمتُمحمدانُُاألخفشُفأجازقياسان، ُمنطمقان ُخالدان ُ،ُكأزعمتُبكران ُقائمان ُزيدان ُأظننتُعمران :
ُ.ُ"،ُكىذاُالُيجكزُعندنابشرانُقائمانُ

ُ."ُستندهُالقياسكأكجدُ،ُمُكأزعـ،ُخاؿُ،ُكأكأحسبُ،:ُأظف:ُ"كزادُاألخفش(2)قاؿُالمرادمُكُ
كذىبُأبكُالحسفُإلىُجكازُإلحاؽُأخكاتُعمـُكأرلُبيماُفيُالتعديةُ"ُ:ُ(3)الشاطبيقاؿُُكُ

ُُُُُُُُُُُُُُ"ُ.ُ،ُكماُأشبوُذلؾُباليمزةُقياسانُ،ُفيقاؿُ:ُأظننتُزيدانُعمرانُأخاؾُ،ُكأحسبتُبشرانُزيدانُصديقؾُ
ُُُُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ماُأمكفُنقموُباليمزةُمفُوُألحؽُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُأنٌُذكرُأبكُحيافُ،ُكالمرادمُُ

كذلؾُُ:ُ،ُفقاؿُحيافُأبكُفأما ،تنصبُثبلثةُمفاعيؿُببابُ)أعمـُ،ُكأرلُ(ُالتيُُبابُظفُقياساُن
ذكرُف.أماُالمرادمُُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُُ.ُالُيجكزُعندنا

كأخكاتياُقياسانُ،ُإلىُاألفعاؿُالتيُُإلحاؽُكؿُماُأمكفُنقموُباليمزةُمفُبابُظفٌُقكؿُاألخفشُفيُ
ُتنصبُثبلثةُمفاعيؿُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ.

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُإلحاؽُظٌفُكأخكاتياُالتيُتمحؽُبياُاليمزةُإلىُفُكأماُالشاطبيُُ
(4)األفعاؿُالتيُتنصبُثبلثةُمفاعيؿُ،ُكقاؿ

ليسُوُمذىبُاألخفشُبماُأشيرُإليوُمفُأنٌُُدٌُ:ُ"ُفقدُرُي
إذُليسُفيُبابُالثبلثةُماُيتعدلُإليياُُلممتعدمُإلىُاثنيفُبنفسوُماُيمحؽُبوُفيُبابُالثبلثةُ؛

كالمتصكرُأفُالُيمكفُ.ُعمىُقكؿُاألخفشُأٌنوُاعترضزة"ُ.ُكىذاُيدؿُيمبنفسوُفيمحؽُىذاُبوُبال
ُ ُمفاعيؿُ؛ ُالتيُتنصبُثبلثة ُمفُاألفعاؿ ُمفاعيؿُباليمزة ُيتعدلُإلىُثبلثة ألفُلكُاعتبارُما

ُحذفناُمنوُاليمزةُنصبُمفعكليفُفقطُ.

                                                           

ُ.ُٗٗمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُْٕٓ/ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُّٓ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُُّٓ/ِالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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ُؿُ اعُ فُ الُاُابُ دُ 
ُُ(لُّإ ُ)ُدُ  ُايُدُ يقُ قُاحُ ُامُثناُؤُ مُ ُؿُ اعُ فُ الُاُافُ اُكُ ذُ إ ُُؿُ  ُافُ الُاُيثُ ن ُأاُىُ ُيُافُ ُوؿُ قُ الُا.54ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ق ػػدُا ػػػؿُ ُي د ػػػيا ُ ُو  ؾُ ُالاف صا ًُ ُى ػػرا ُف ػػػيُالىّػػػا
ُ

ػػػوُ   ػػػيُ ُا ى ػػػ ُن حا ُق ػػػؼُ الاو اُد ناػػػتُ ُالاق ا  
ُ ػػػػذاؼُ  ػػػػعُاُو الاح  ػػػػؿُ ُم  ػػػػ ُ ُد ػػػػ لُ ُف صا ُف   

ُ
ػػػػػػا  ػػػػػػاُك م  ُالا  ػػػػػػ ُ ُاداػػػػػػفُ ُف ى ػػػػػػاةُ ُإ لُ ُز ك 

ُ ُفعموُ،ُكيجبُذلؾُفيُمسألتيفُ:ُأحدىاُ::ُ"ُ(ُ)قاؿُابفُىشاـُُ ُإذاُكافُالفاعؿُمؤنثانُأيٌنثى
:ُكقكليـ:ُُُأفُيككفُمتصبلنُحقيقيُالتأنيثُ،ُكيجكزُالكجيافُفيُمسألتيفُ:ُإحداىماُ:ُالمنفصؿ

ُامرأةُ،ُكالتأنيثُأكثرُإالُإفُكافُالفاصؿُ)إال( فالتأنيثُخاصُبالشعرُنصُُحضرُالقاضيُاليـك
ُعميوُاألخفشُ،ُكأنشدُعمىُالتأنيثُ:

ُـ ُريدػػػػػػػػػةُ ُمػػػػػػػػػفُاُد ر ئ ػػػػػػػػػتُاُمػػػػػػػػػا ُوذ 
ُ

رد نػػػػػػػاُفػػػػػػػي  ُـ ُدنػػػػػػػاتُ ُإلُح  ُ(ِ)ال  ػػػػػػػ
ُ فُكافُالفصؿُب"ُ:ُ(ّ)كقاؿُابفُالجكزيةُُ أحسفُ،ُنحكُ:ُماُحضرهُإالُُلحاؽفعدـُاإلُ(إال)ػكا 

ُ.ُ"لحاؽُبالشعرامرأةُ،ُكخصُاألخفشُاإل
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
ُُُ ُقكؿُاألخفشُفيُجكازذكرُابفُىشاـ ُكافُالفاعؿُمؤنثُكابفُالجكزية ُتأنيثُالفعؿُإذا

،ُُالمسألةذكرُقكؿُاألخفشُفيُىذهُففيُالشعرُفقطُ.ُفأماُابفُىشاـُُ،ُكذلؾُبعدُإالُحقيقيُ
ُ.ُالمسألةأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُكلـُيبدُُر

ُُكُُ ُالجكزية ُالقيـ ُابف ُإفأما ُاألخفشُفيُجكازه ُالفاعؿُذكر ُكاف ُتأنيثُإذا ُتاء لحاؽُالفعؿ
ُفعد فُكافُالفصؿُبػ)إال( ُكا  :ُ ُالجكزية ُكقاؿُابفُالقيـ ُخاصُبشعرُفقطُ، ُ)إال( ُبعد ُـمؤنث،

ُفيُاألخفشُقكؿُفيُرأيوُيبدُـكلُ،دكفُالنثرُبالشعرُلحاؽاإلُاألخفشُكخص ٌلحاؽُأحسفُ،اإل
ُ.ُالمسألةُىذه
ُ

                                                           

ُ.ُٖٗ-ِٗ/ِانظر:ُأكضحُالمسالؾُُ(ُ)
ُّٖٗ/ُكشرحُاألشمكنيُُّّْ/ّىمعُاليكامعُُنسبةُكببلالبيتُمفُالرجزُ،ُلـُأقؼُعمىُقائموُ،ُُُ(ِ)
ُ.َُّٔ/ُإرشادُالسالؾُُ(ّ)
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ُريةُ دُ خُ الُاُ(ُـا)كُ ؿُامُ عُ ُيُـ دُ قُايُىُ فُ ُؿُ وُاالقُ .55ُ
ُقاؿُادفُمالؾُ:ُُ

ق ػػػػػػػػدُا ًُ ُو  ػػػػػػػػا ػػػػػػػػ  ؼُ ُي ج  ػػػػػػػػؿُ ُد خ  ُاأل صا
ُ

ق ػػػػدُا  ػػػػيُو  ػػػػؿُ ُالام فا  ػػػػوؿُ ُي ج  ػػػػؿُ ُق دا ُالاف  ا
ُ عامؿُفيُمكاضعُ،ُكمنيا:ُُفعكؿُعمىُالفالقسـُالذمُيجبُفيوُُتقديـُالم:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحيافُ

ُبالنظرُإلُ،ُانُمفُالغممافُممكتممكتُ،ُأمُكثيُرُكـُغبلُـوأفُتككفُكـُالخبريةُنحكُ:ُ ىُكىذا
،ُممكتُكـُغبلُـوُ،ُفيقكؿُ:مفُالعربُمفُيقدـُعميياُالعامؿُُالمغةُالفصحىُ،ُكحكىُاألخفشُأف

ُكىيُلغةُرديةُ"ُ.ُ
ُفتقكؿُ،ُالخبريةُكـُعمىُالعامؿُيقدـُالعربُبعضُأفُاألخفشُكحكى:ُ"ُ(2)قاؿُالمرادمُكُ
ُيجكزُوٌنُأُكالصحيح،ُُعميياُيقاسُالُبحيثُالقمةُمفُىي:ُفقيؿُ،ُُغبلـُكـُممكت:ُىذاُعمى

ُ"ُ.ُُلغةُكأنياُ،ُعميياُالقياس
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
أبكُ،ُفأماُُنقؿُاألخفشُفيُجكازُتقديـُعامؿُكـُالخبريةُعميياُُكالمرادم،ُذكرُأبكُحيافُُ
قكؿُاألخفشُفيُُأٌنوُاعترضُعمىكيدؿُىذاُُ.ُفقاؿُعفُقكؿُاألخفشُ:ُكىيُلغةُرديةُ،ُحياف
ُ.ُالمسألةىذهُ
ذكرُقكؿُاألخفشُفيُنقموُعفُالعربُعمىُتقديـُكـُالخبريةُعمىُالعامؿ،ُفكأماُالمرادمُُ
يُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُف".ُلغةُكأنياُعمييا،ُالقياسُيجكزُوأنٌُُكالصحيح فقاؿُ:

ُ.ُحكازُتقدـُالعامؿُعمىُكـُالخبرية
ُ

ُوؿ ُ فُام ُالمُ عُ ُؿُ امُ ال ُ ُيُـ دُ قُاىُ ُبُ وُ جُ وُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .56ُ
ُ،لعامؿُعمىُالمفعكؿُ،ُىكُفيُمكاضعكالقسـُالذمُيجبُفيوُتقديـُا:ُ"ُ(3)قاؿُأبكُحيافُ

ُُ،ؿُمصدرانُينحؿُلحرؼُمصدرمُ،ُكالفعؿُأحدىاُ:ُأفُيككفُالعامُك ُزيدُهنحكُ:ُأعجبنيُشربه
ُيجكزُ،ُالعسؿُى ُالعسؿُُىُ:كال ُالجمكليُعفُُ،ُزيدُهُشربُهأعجبني ُخبلؼُغريبُنقؿ كفيُإجازتو

ُزُتقديـُالمفعكؿُعميوُخبلؼُنحكُ:ففيُجكا،ُفإفُكافُمصدرانُبدالنُمفُالمفظُبالفعؿُُ،ُاألخفش
ُ.ُ"كمنعوُالفراء،ُزيدانُ،ُأجازُذلؾُاألخفشُكالمبردُُضرباُن
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
األكؿُ:ُإذاُكػافُُاألخفشُفيُجكازُتقديـُالعامؿُعمىُالمفعكؿُ،ُيبذكرُقكلُأبكُحيافُانفردُ

ؿُلحرؼُمصدرمُ،ُكقػاؿُأبػكُحيػافُعػفُقػكؿُاألخفػشُ:ُكىػذاُنقػؿُغريػبُفػيُحالعامؿُمصدرُين
                                                           

ُ.َُُُٔانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُُُّْ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.َُُٕ-َُُٔانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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.ُكىػػذاُيػدؿُأٌنػػوُاعتػػرضُعمػىُقػػكؿُاألخفػػشُ،ُُالمسػػألةجػكازُتقػػدـُالعامػػؿُعمػىُالمفعػػكؿُفػػيُىػذهُ
ذاُكاكالثانيُ:ُُُك ُكذكرُمعػوُقػكؿُالفػراءأجازُاألخفشُذلؾُ،ُُفُالمصدرُبدالنُمفُالمفظُبالفعؿُ،ُا 

ُ.ُالمسألةفيُىذهُُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشفيُمنعُذلؾُ.ُكلـُ
ُد يافُالُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .57ُُ اؼُإليوالف صؿ  اؼُوالم    ُم   

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػػػرُ  رُاُل ػػػػػداس ُُإ فُاُالام فا  ػػػػػوؿُ ُو ا خ  ػػػػػذ  ُح 

ُ
ػػػمُ ُا وُا  ػػػؿُ ُرُ ا  ا ياػػػرُ ُالاف اع  ػػػرُاُغ  ص  ُم ناح 

ُ يؤخرُالمفعكؿُبوُ،ُإذاُكافُالعامؿُمصدرانُينحؿُلحرؼُمصدرمُ،ُ"ُ:ُ(1)قاؿُأبكُحيافُ
،ُ ُزيده ُالعسؿى ُ،ُفبلُييعجبنيُشربي ُالعسؿى ُزيدو أماُُكالفعؿُمضافانُلمفاعؿُ،ُنحكُ:ُييعجبنيُشربي

يّْفُىُكىذىًلؾُى ﴿قراءةُابفُعامر: ًدًىـٍُُقىٍتؿُيُميٍشًرًكيفُىالًٍُُمفُىُلىكىًثيرُوُزي كىاًئًيـٍُُأىٍكالى بتقديـُالمفعكؿُعمىُُ(2)﴾ُشيرى
،ُُكتأكؿُذلؾُبعضيـفقدُزعـُبعضُالنحكييفُأفُذلؾُلحفُ،ُالفاعؿُالمضاؼُإليوُالمصدرُ،ُ

كالتأكيؿُُخبلؼُُ؛الطعفُفيياُألنياُقراءةُمتكاترةُ،ُفبلُيمكفُُ؛جراءُذلؾُعمىُظاىرهُكالصحيحُإ
ُ ُكجدنُ،األصؿ ُالعربُكقد ُفيُلساف ُنظيرىا ُُ؛ا ُقميبلن فُكاف ُتأتيُعمىُاألفصحُُ؛كا  كالقراءة
ُكعمىُالقميؿُ،ُكأنشدُاألخفشُ:ُ؛كعمىُالكثيرُ؛كالفصيحُ

ى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةُ ُف ز ج  ُد م ز ج 
ُ

ػػػػػػػػػز اد هُاُادػػػػػػػػػيُالقمػػػػػػػػػوص ُُز جُ   م 
(3)ُ

ُ ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
(ُ،ُكالمضاؼُإليو)أبي(ُإنشادُاألخفشُفيُالفصؿُبيفُالمضاؼُ)زجَُّبذكرُانفردُأبكُحيافُُ

ُعمىُ ُبو ُالمفعكؿ ُإثباتُتقديـ ُأجؿ ُحيافُمف ُذلؾُأبك ُذكر ،ُ ُلممصدر ُبو)القمكص( بالمفعكؿ
ُ.ُالمسألةإلنشادُاألخفشُفيُىذهُُالفاعؿُالمضاؼُإليوُالمصدرُ،ُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتو

                                                           

ُ.َُُٗانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُّٕ/ٔسكرةُاألنعاـُُ(ِ)
نصاؼُفػيُمسػائؿُالخػبلؼُكاإلَُْٖ/ِائصُنسبةُفيُالخصُكببلالبيتُمفُالكامؿُ،ُلـُأقؼُعمىُقائموُ،ُُ(ّ)

ُ.ُُْٓ/ْكخزانةُاألدبُُّْٗ/ِ
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ُـ دُ قُا.ُىُ 58 ُُوؿُ  ُ فُاالمُ ُيرُ مُ  ُ دُ ُسُ د ُى ُمُاالمُ ُؿُ اعُ الفُ ُي
ُؾُ:قاؿُابفُمالُ

ػػػػػاعُ  ش  ػػػػػوُ ُو  ػػػػػاؼُ ُن حا د ػػػػػوُ ُخ  ػػػػػرُاُر  ُع م 
ُ

ػػػػػػذُ   ش  ػػػػػػوُ ُو  ر هُ ُز افُ ُن حا رُاُن ػػػػػػوا ُالش ػػػػػػج 
ُ ُعكدُمفُيمـزُلماُ؛ُعميوُالمفعكؿُبضميرُالممتبسُالفاعؿُتقديـُشذ:ُأم:ُ"ُ(ُ)قاؿُالمرادمُ

ُىذاُبمنعُيحكمكفُإالُابفُجنيُكالنحكيكفُُ:ُالمصنؼُقاؿ،ُُكُكرتبةُنُلفظاُنُمتأخرُعمىُالضمير
ُالفتح،ُأبيُكقبؿُ،ُقبموُأجازهُكقد،ُُالقياسُمفُكجياُنُلجكازهُابفُمالؾُكذكر،ُُجكازهُصحيحكال

ُخبلؼُىكُبماُاألبياتُبعضُالمانعكفُكتأكؿ،ُُالككفييفُمفُكالطكاؿُ،ُالبصرييفُمفُاألخفش
ُالشعرُفيُكردُإنماُذلؾُألفُ؛ُاإلنصاؼُكىكُالنثر،ُدكفُالشعرُفيُبعضيـُأجازهُكقدُالظاىر،

ُ"ُُ.ُأعمـُكا
كالُ،ُالُفيُالنثرُ،ُالشجرُىُنكريهُزافُىنحك:ُ،ُالُيجيزُأكثرُالنحكييفُ"ُ:ُ(ِ)قاؿُابفُىشاـُكُ

ُكالطكاؿُكابفُمالؾُ،ُاحتجاجانُبقكلو:ُ،كابفُجنيُ،ُجازهُمنيماُاألخفشُ،ُكأكفيُالشعرُ
ػػػز   دُّػػػوُ ُج  ن ػػػيُر  ضُ ُع  ػػػد  ُحػػػاى ُـ ُداػػػفُ ُع 

ُ
 .............................ُ(ّ)ُ

ُ ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
كابفُىشاـُقكؿُاألخفشُفيُجكازُتقديـُالفاعؿُالمتصؿُبوُضميرُيعكدُ،ُذكرُالمرادمُُ

أجازهُبعضيـُفيُالشعرُدكفُُ:ُكقدُقاؿُكُذكرُقكؿُاألخفشُ،فعمىُالمفعكؿُبوُ.ُفأماُالمرادمُ
وُاعترضُعمىُأنٌُ.ُكىذاُيدؿُإنماُكردُفيُالشعرُ،ُكاُأعمـُألفُذلؾُ؛ُ،ُكىكُاإلنصاؼُالنثر

ُ.ُبالمطمؽبالجكازُقكؿُاألخفشُ
بفُىشاـُ:ُالصحيحُجكازهُفيُزُذلؾُ،ُكقاؿُاذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكافأماُابفُىشاـُُكُ
ُ.ُبالمطمؽُبالجكازُاألخفشُقكؿُعمىُاعترضُأٌنوُيدؿُكىذا .ُالشعر
الُالراجحُجكازُتقدـُالفاعؿُالذمُيتصؿُبوُضميرُيعكدُعمىُالمفعكؿُفيُالشعرُفقطُ،ُُكُ

ُ.ُالمفعكؿُإلىُعائدُضميرُبوُالمتصؿُالفاعؿُتقديـُيحسفُلـيجكزُفيُالنثرُ؛ُألٌنوُُ

                                                           

ُ.ُٕٗٓ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُٖ-َُٕ-َُٔ/ِأكضحُالمسالؾُُ(ِ)
فػػػيُُكبػػػبلُنسػػػبة،ُُِٖٕ/ُكخزانػػػةُاألدبُُِٓٗ/ُفػػػيُالخصػػػائصُُالػػػدؤليُأبػػػيُاألسػػػكدالبيػػتُمػػػفُالطكيػػػؿُُ(ّ)

ُكدكاءُكبلـُالعربُ زاءىُالًكبلًبُالعىاًكيىاًت،ُكقىٍدُفىعىٍؿُ.ُ.ُكعجزهُ:َُٖ/ُٓفُالعربكلساُُٗ/ُشمسُالعمـك ُجى
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ُوؿُ  ُ فُاالمُ ُوُاا ُُؿُ اعُ الفُ ُرُ اُح صُ ذُ إ ُُيُافُ ُوؿُ القُ .59ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ

ػػػػػػػػا م  ػػػػػػػػاُا وُاُد ػػػػػػػػ لُ ُو  ػػػػػػػػرُاُد   ن م  ص  ُاناح 
ُ

ػػػرُا  ق ػػػدُاُا خ  ػػػد ؽُ ُو  ػػػدُُّإ فُاُي  ا ُظ ي ػػػرُاُق ص 
ُ ُتأخيرُالفاعؿُ،ُفذكرُابفُمالؾُلوُمكضعيفُ:ُأحدىماُ:ُالذمُ:ُ"ُ(1)قاؿُالشاطبيُُ كأماُلزـك

ُبإالُ ُكافُالفاعؿُمقركنان ُ،ُنحكُ:ُما،ُشمموُالمفظُ،ُكىكُإذا ُ،ُُأكُبإنما ضربُأخاؾُإالُزيده
كالمسألتافُمعانُمختمؼُفييماُبيفُالنحكييفُعمىُثبلثةُأقكاؿ:ُأحدىاُ:ُلزكـُتأخيرُالمحصكرُمفُ

لمفعكؿُ،ُكالثانيُ:ُعدـُالمزكـُبإطبلؽُ،ُبؿُيجكزُتقديـُالمحصكرُإلىُمكضعُغيرُالفاعؿُكا
المحصكرُ،ُكىكُرأمُالكسائيُمفُالككفييفُ،ُكالثالثُ:ُالفرؽُبيفُالفاعؿُكالمفعكؿُ،ُفإذاُكافُ
ذاُكافُالمفعكؿُجازُتقديموُ،ُكىكُمنقكؿُعفُاألخفشُكابفُ المحصكرُالفاعؿُلـُيجزُتقديموُ،ُكا 

ُ"ُ.األنبارمُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
الفاعؿُُ،ُىكُإذاُكافُكالمفعكؿُالمحصكر،ُانفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُالفاعؿُُُ

ذاُكافُالمفعكؿُالمحصكرُيُ،المحصكرُالُيجكزُتقديموُ كذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُُكزُتقديموُ،جكا 
ُ.ُالمسألة،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُالمسألةفيُىذهُ

ُؿاعُ الفُ ُبُ ائُ نُ ُبُ ادُ 
ُاعؿُ الفُ ُفُاوبُعُ نُ اُيُ يُمُ فُ ُؿُ وُ القُ .60ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ
قاد ػػػؿُ  ػػػفُاُو  ػػػفُاُل ػػػوُاُظ ػػػراؼُ ُم  ػػػد رُ ُم  ُم صا

ُ
ػػػػػػػراؼُ ُل ػػػػػػوُا  ػػػػػػرُُّح  ػػػػػػػرُ ُد ن يايػػػػػػػةُ ُج  ُح 

ُ ػػػػض ُُي ن ػػػػوبُ ُو لُ  ػػػػدُاُإ فُاُىػػػػذ ضُد  ا ج  ُو 
ُ

ق ػػػدُاُد ػػػوُم فا ػػػوؿُُُّالم فاػػػظُ ُف ػػػي  ُي ػػػر دُاُو 
ُ جدُكالظرؼُكالمجركرُ،ُككُي،ُالمصدرُُ:أمُ،ُُجدُبعضُىذهيقكؿُإذاُكُي"ُ:ُ(2)قاؿُأبكُحيافُُ

مفعكؿُبوُفبلُينكبُشيءُمفُىذهُالثبلثةُمعُكجكدُالمفعكؿُبوُ،ُبؿُينكبُىكُمنابُالفاعؿُ،ُ
إقامةُغيرهُوُيجكزُكذكرُفيُبعضُكتبوُأنٌُ،ُُوُيتعيفُأفُيككفُالمفعكؿُبوُىكُالنائبكعندناُأنٌُ

كالمنقكؿُُكالمنعُمذىبُالجميكر،ُ،كالككفييفُمطمقانُُكعزاهُإلىُاألخفشُ،معُكجكدهُمقاـُالفاعؿُ
أفُيقاـُكؿُمنيماُمعُُكفيُالظرؼُالزمافُالمتسعُفييما،ُوُأجازُفيُالمصدرُعفُاألخفشُأنٌُ

ُقاـُمنياُعمىُالمفعكؿُبوُ،ُنحك:ُكجكدُالمفعكؿُبوُبشرطُتقديـُماُي ُالضربي ًربى شديديُزيدانُ،ُالضي
ُيكـيُاُك ًربى ُ.ُ"أكُالظرؼُتعيفُإقامةُالمفعكؿُبوُفإفُتأخرُالمصدرُ،لجمعًةُزيدانُضي

                                                           

ُ.َُٔٔ-َّٔ/ِانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُُٔمنيجُالسالؾُُ(ِ)
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ُالمرادمقُكُُ ُ"ُ(1)اؿ ُكالم: ،ُ ُالظرؼ ُإلى ُ)بيذم( ُكمذىبُاإلشارة ،ُ ُالجر ُكحرؼ صدر
وُإنماُيجيزُأنٌُ:ُكنقموُالمصنؼُعفُاألخفشُ،ُكنقؿُبعضيـُعنوُجكازُذلؾُمطمقانُ،ُُالككفييف،

ُ.ُ"ىُالمفعكؿُبوفعكؿُبوُإذاُتقدـُعمنيابةُغيرُالم
مفعكؿُعندُسيبكيوُ،ُكأجازُاألخفشُالُينكبُبعضُىذهُإفُكجدُ"ُ:ُ(2)قاؿُابفُالكردمُكُُ

ُ.ُ(3)﴾ُيىٍكًسبيكفُىُكانيكاًُبماُقىٍكماُنٍُجًزمُىًليُيُ﴿احتجكاُبقراءةُأبيُجعفرُُككالككفيكفُ،ُ
مطمقانُلقراءةُالككفيكفُكالُينكبُغيرُالمفعكؿُبوُمعُكجكدهُ،ُكأجازهُ:ُ"ُ(4)قاؿُابفُىشاـُكُُ

ُكاألخفشُبشرطُتقدـُالنائبُ،ُكقكلوُ:ُ﴾ُيىٍكًسبيكفُىُكانيكاًُبماُقىٍكماُنٍُجًزمُىًليُيُ﴿أبيُجعفر:
ُ

.................................ُ
ُ

ػػػػػػػا  ُـ ُم  رُ ُم  ان يًّػػػػػػػاُد ا كا ُ(5)ق ماد ػػػػػػػوُد ػػػػػػػذ 
ُُبىو(ُ.مأنابُفيُىذاُالبيت)بقمبو(ُالجارُكالمجركرُعفُالفاعؿُمعُكجكدُالمفعكؿُبو)قُ

جازُإقامةُكؿُوُإذاُتقدـُغيرُالمفعكؿُبوُعميوُأنٌُ:ُذىبُاألخفشُمُك:ُ"(6)كقاؿُابفُعقيؿُُ
ُفتقكؿُ: ،ُ ُمنيا فُلـُيُربُى،ُكضُيُفيُالدارُزيدُهُبُىرًُضُيكاحد ُكا  ،ُ ُتعيفُإقامةُفيُالدارُزيدان تقدـ
ُ.ُ"رزيدانُفيُالداُبُىرًُضُيُ:فيُالدارُ،ُفبلُيجكزُزيدُهُبُىرًُ:ُضُيالمفعكؿُبوُ،ُنحكُ

المجركرُظرؼُأكُأكُالإنابةُالمصدر،ُُ–كأجازُاألخفشُمفُالبصرييفُ:ُ"ُ(7)قاؿُالشاطبيُكُُ
حكاهُعنوُابفُجنيُكغيرهُ،ُكقيدُبعضيـُإجازةُاألخفشُلذلؾُبأفُيككفُالمفعكؿُُ-عفُالمفعكؿُ

دانُزيُبُىرًُزيدانُ،ُفإفُقمتُ:ُضُيُالشديدُيُالضربُيُبُىرًُضُي:ُفيُالمفظُُعفُالمقاـُ،ُنحكُُاُنبوُمتأخُر
ُ."ُ،ُلـُيجزُعندهُالشديدُيُالضربُي
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ

كالشاطبيُقكؿُاألخفشُالكردمُ،ُكابفُىشاـُ،ُكابفُعقيؿُابفُُكُالمرادمُ،ُكُأبكُحيافُ،ذكرُُُ
ُ ُالمفعكؿ ُفأمانائبُُينكبُعففيُجكازُجعؿُغير .ُ ُحيافُ فاعؿ ُلؤلخفشفأبك فيُىذهُُذكر

مالؾُعفُاألخفشُ،ُكىكُجكازُإقامةُغيرُالمفعكؿُبوُُ:ُاألكؿُ:ُىكُماُنقموُابفُقكليفُالمسألة
ُإقامةُ ُجكاز ُكىك ،ُ ُحياف ُأبك ُذكره ُما :ُ ُكالثاني ،ُ ُمطمقان ُبو ُالمفعكؿ ُكجكد ُمع ُالفاعؿ مقاـ

كالظرؼُالزمافُالمتسعُمقاـُالفاعؿُمعُكجكدُالمفعكؿُبوُبشرطُتقدميماُعفُالمفعكؿُ،ُالمصدرُ

                                                           

ُ.َٕٔ/ِتكضيحُُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُّْتحريرُالخصاصةُفيُتيسيرُالخبلصةُُ(ِ)
ُ.ُُْ/ْٓسكرةُالجاثيةُُ(ّ)
ُ.ُُُُُِٕ-ُِٔ/ِأكضحُالمسالؾُُ(ْ)
كجػػامعُالػػدركسُالعربيػػةُُِِْ/ُالبيػػتُمػػفُالرجػػزُ،ُلػػـُأقػػؼُعمػػىُقائمػػوُ،ُبػػبلُنسػػبوُفػػيُشػػرحُاألشػػمكنيُُ(ٓ)

بَّويُ.ُ.ُكصدرهُ:ُِْٖ/ِ ُرى نماُيرضيُالمًنيبي ُكا 
ُ.َُٗ/ِشرحُابفُعقيؿُُ(ٔ)
ُ.ُّْ-ِْ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ٕ)
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ُأٌنوُيتعيفُُبوُ،ُكقاؿُأبكُحياف أفُيككفُالمفعكؿُىكُالنائبُ.ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُ:ُكعندنا
ُعمىُقكؿُاألخفش.ُ

ُُُ ُالمرادم ُقكلفكأما ُنُيذكر ُالمفعكؿ ُغير ُجعؿ ُجكاز ُفي ُكجكدُاألخفش ُمع ُفاعؿ ائب
ُالبصرييف ُجميكر ُمذىب ُمعو ُكذكر ،ُ ُني(1)المفعكؿ ُيجكز ُال ُأٌنو ُكجكدُ: ُمع ُمنيا ُشيء ابة

ُ.ُالمسألةخفشُفيُىذهُكلـُيبدُرأيوُفيُقكليُاألُ."ُالمفعكؿُبو
جكازُجعؿُغيرُالمفعكؿُنائبُفاعؿُ،ُكذكرُمعوُقكؿُاألخفشُفيُُذكرفكأماُابفُالكردمُُُ

ُ.ُالمسألةقكؿُسيبكيوُفيُذلؾُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ
ُابفُىشاـُُُ ذكرُقكؿُاألخفشُبجكازُإقامةُغيرُالمفعكؿُمقاـُالفاعؿُبشرطُأفُيقدـُفكأما

ُأٌنوُاعترضكده.ُكىذاُيدؿُُركالُينكبُغيرُالمفعكؿُبوُمعُُكُاـُ:عمىُالمفعكؿُ،ُكقاؿُابفُىش
ُ.ُُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

جكازُإقامةُغيرُالمفعكؿُ،ُإذاُتقدـُعمىُالمفعكؿُذكرُقكؿُاألخفشُفيُفعقيؿُكأماُابفُُُ
ُالإُالبصرييفُمذىب:ُ"ُ(2)تعيفُإقامتوُ،ُكذكرُمعوُأقكؿُالنحاةُُفيُذلؾُ،ُفقاؿغيرُالمفعكؿُ

ُكجارُكظرؼُ،كمصدر،ُُبوُمفعكؿ،ُُفاعموُيسـُلـُلماُُالمبنيُالفعؿُبعدُجدكُيُإذا،ُُوأنٌُُاألخفش
ُـىُالجمعةُيكُـىُشديداُنُضرباُنُزيدُهُبُىرًُضُيُ:فتقكؿ،ُُالفاعؿُمقاـُبوُالمفعكؿُإقامةُتعيفُكمجركر ُأما

ُُدارهُفيُألميرا ُُكجكدهُمعُمقاموُغيرهُإقامةُيجكزُكال، ،ُُمؤكؿُأكُشاذُذلؾُمفُكردُكما،
ُُالككفييفُكمذىب ُ.ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُتأخرُأكُتقدـُمكجكدُكىك،ُُغيرهُإقامةُيجكزُوأنٌُ: "

ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ
ذكرُقكليُاألخفشُفيُجكازُإقامةُغيرُالمفعكؿُبوُمقاـُالفاعؿُمطمقانُ،ُأكُفكأماُالشاطبيُُُ

حُالسابقكفُ،ُكلـُيبدُراحاةُالتيُذكرىاُالشبشرطُُأفُيتقدـُذلؾُعمىُالمفعكؿُبوُ،ُكذكرُأقكاؿُالن
ُ.ُالمسألةرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُ

                                                           

ُ.َُٕٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُٖٗ/ِشرحُابفُعقيؿُُ(ِ)
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ُوؿُ مُ  ُاالمُ ُفُاؿُعُ امُ ال ُ ُاؿُ غُ ىُ اشُاُابُ دُ 
ُُدرُ قُ المُ ُؿُ  ُاالفُ ُيُافُ ُؿُ وُاقُ ال.61ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػم رُ ُإ فُا ػػُـ ُم  ا ُش ػػغ ؿُاُف  اػػ ُمُ  ػػاد ؽُ ُا ا
ُ

ناػػػػػوُ   ػػػػػبُ ُع  ػػػػػوُ ُد ن صا ػػػػػؿُّالامُ ُا وُ ُل فاظ  ُح 
ُ إذُُككفُمائبلنُلمذىبُاألخفشُ،كعمىُىذاُالمحمؿُفيُكبلـُالناظـُي:ُ"ُ(1)قاؿُالشاطبيُ

ُأكرموُ،ُجازُ ُعمران ُأزيده ُيضربوُ، ُعمران ُإفُزيده ُفتقكؿُ: ،ُ أفُيعمؿُالفعؿُفيُأكثرُمفُكاحد
ُزيدُه،ُُبوعمرانُيضُرُيضربُزيدُهُإفٍُُ:كالتقدير ُ"ُ.عمرانُأكرموُكأأكـر
ُ:الىو ي ُوالىحميؿُُ
فيُأكثرُمفُكاحد،ُُقدرفُيعمؿُالفعؿُالمأفيُجكازُُاألخفشانفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُُُ

ُألخفشُ.اقكؿُذكرُالشاطبيُقكؿُاألخفشُدكفُأفُيبدمُرأيوُفيُ
ُ

ياث ما(ُوادواتُالشرطُدُ  ُادُ ُُـ .ُال ُا62 ُوح  ُ)إفا
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ػػػبُ  ػػػىاُـ ُو الن صا ػػػادؽُ ُى ػػػ ُإ فُاُح  ػػػاُال ا ُم 
ُ

ػػػػػػى صُُّ  ػػػػػػؿُ داُي خا ياث مػػػػػػاُكػػػػػػ  فُاُلف  ا ُوح 
ُ ُ،ُكىكُمشيكرُمذىبُالبصرييفُ،اُمماُيختصُبالفعؿُمُىثىُيٍُكحُىُفٍُ:ُإًُكقكلو:ُ"ُ(2)ُقاؿُأبكُحيافُ

ُوُيجكزُأفُيبتدأُاألسماءُبعدىاُ،ُكذىبُاألخفشُكالككفيكفُإلىُأنٌُُ،ككذلؾُحكـُأدكاتُالشرطُ
نحكُ:ُإذاُزيدانُ،ُغيرُالفجائيةُُ(إذا)كمماُالُيميوُإالُالفعؿُظاىرانُأكُمضمرانُكقاؿُأبكُحيافُ:ُ

ُأكرمتوُ،ُكذىبُاألخفشُكبعضُالككفييفُإلىُأنٌُ ُكرمتُزيدٌا ُأمُإذا جكزُأفُيقعُوُيأكرمتوُ،
ُ.ُ"بعدىاُالمبتدأُكالخبر

الشرطيةُالُتقعُالمبتدأُبعدىاُ،ُكنقؿُابفُُ(إفٍُمذىبُالجميكرُفيُأفُ)"ُ:ُ(3)الشاطبيُقاؿُ
ُفُاالنبارمُعفُاألخفشُإجازةُذلؾ"ُ.كاب،ُجنيُُفيُكتابُالخاطرياتُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُكأدكاتُاشرطألخفشُفيُاُذكرُأبكُحيافُكالشاطبيُقكؿُ ،ُ ُكحيثما ُُإٍف ُأبكُحيافُ، فأما

ُمجيءُف ُجكاز ُكالثاني: ،ُ ُمبتدأ ٍيثما( ُكحى ُبعد)إٍف ُمجيء ُجكاز ُاألكؿ: :ُ ُقكليف ُلؤلخفش ذكر
مذىبُالبصرييفُ:ُىكُأفُ)إفُكحيثما(ُكأدكاتُُبعد)إذا(ُغيرُالفجائيةُمبتدأُكخبر،ُكذكرُمعو

الشرطُتختصُبالفعؿُ،ُكقاؿُعفُمذىبُالبصرييف:ُىكُالمشيكر.ُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُ
ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُٕٗ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.َُُُِ-ُُٗمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُٖ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُمجيءُبعد)إٍف(ُالشرطيةُالمبتدأُ،ُكذكرُمعوُفكأماُالشاطبيُ
ُالم ُاسـُمرفكعُعمىُتقديرُفعؿُرافعُ،ُقكؿُالجميكر،ُكىكُالُيقعُبعدىا فُكافُبعدىا ُ،ُكا  بتدأ

ُ(1)كقاؿُالشاطبيُعفُقكؿُاألخفش ُ،ُكبلميـُفيُقطُيجيءُلـُإذُعميوُيساعدُالُرأمُكىك":
ُ.ُالمسألة"ُ.ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُقمتُقائـُزيدُهُإفٍُُ:مثؿ

ُفعؿُ،ُكاُ ُ ذاُجاءُبعدىاُاسـُمرفكعُ،ُفيكُفاعؿُكالراجحُفيُأدكاتُالشرطُأفُيأتيُبعدىا
ُلفعؿُمحذكؼُ،ُنحكُ:ُإٍفُالشمسُأشرقتُ،ُكالتقديرُ:ُإفُأشرقتُالشمسُأشرقتُ.

ُ
ُدغيرُظرؼُولُمجرورُُـ ال ُاوُ ُاُـ يُ فُاىُ ال ُاُة ُز ُمُاىُ ُفُ ياُدُ ُؿُ صُا.ُالفُ 63

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ى يػػرُ  ػػبُ ُو اخا ػػؿُ ُن صا ػػؿُ ُق دا ُط م ػػبُاُذ ضُف  ا

ُ
ػػػػػدُ   د  ا ػػػػػاُو  ػػػػػؿُ ُ  ؤ هُ إ يػػػػػُم  م ػػػػػبُاُالاف  ا ُغ 

ُ اختيرُفيُُ،كالُمجركر،ُكاالسـُبغيرُظرؼُ،ُفإفُفصؿُبيفُاليمزةُ":ُُ(2)قاؿُأبكُحيافُ
ذاُاختيرُالرفعُفيُ ُتضربوُ،ُكا  كافُأنتُأيضانُمرفكعانُعمىُُ(زيد)االسـُالرفعُنحكُ:ُأأنتُزيده

ألنتُىذاُمذىبُسيبكيوُ،ُُكالجممةُالتيُبعدهُمفُالمبتدأُكالخبرُفيُمكضعُرفعُخبرُاالبتداءُ،
ُاألخفش ُفأنٌُُ؛ُكأما ُالنصبُفيُزيد ُيختار ُو ،ُ ُفعؿ ُبإضمار ُنصبتُزيدان ُفإذا ُكبلـُ، فظاىر

كأجازُاألخفشُأفُيرتفعُعمىُالفاعميةُبالفعؿُ،ُوُالُيجكزُفيُأنتُإالُالرفعُباالبتداءُسيبكيوُأنٌُ
فعؿُانفصؿُالضميرُ،ُكردُفمماُحذؼُال،ُوُقاؿُ:ُأضربتُزيدانُضربتوُكأنٌُ،ُالذمُنصبُزيدانُ

كبعضُمفُلقيناهُمفُكأبكُبكرُبفُطاىرُكأبكُجعفرُبفُمضاءُ،ُىذاُعمىُاألخفشُابفُكالدُ
ُ.ُ"شيكخناُعمىُاختبلؼُفيُعمةُالمنعُيطكؿُذكرىا

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
كبيفُاليمزةُغيرُالظرؼُأكُ،ُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُاالسـُالذمُفصؿُبينوُُُ

تضربو،ُالرفعُُزيدُهُنحكُ:أأنت،ُ؛ُفأجازُفيوُاألخفشُالنصبُ،ُكأجازُاألخفشُفيُُأنتُمجركرُ
،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُفيُذلؾُ،ُأجازُعمىُالفاعميةُبالفعؿُالذمُنصبُزيدُعمىُحسبُرأيوُ

داءُ،ُكالظاىرُكأجازُفيُالضمير)أنت(ُالرفعُعمىُاالبتُوُفيُاالسـُالرفعُعمىُاالبتداءُ،سيبكي
ُ.ُالمسألةيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُبيُأحيافُمفُكبلـُأ

ُُ

                                                           

ُ.ُُٖ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُُِ/ُمنيجُالسالؾُُ(ِ)
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ُاـُيُ فُاىُ ـُا ُاؿُا ُا الفُوُ نُاعُ ُؿُ غُ ىُ ضُاشُاذُ الُُُّـ ال ُاُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .ُُْٔ

زيدانُفإفُكافُاالسـُالذمُاشتغؿُعنوُالفعؿُاسـُاستفياـُ،ُنحك:ُأييـُ:"ُُ(1)قاؿُأبكُحيافُ
ُخفشُالنصبُ"ُ.ُأكرمتوُ"ُاختارُفيوُسيبكيوُالرفعُ،ُفاأل

:ُ"كيترجحُالنصبُفيُستُمسائؿُ،ُمنياُ:ُأفُيككفُاالسـُبعدُشيءُُُ(2)كقاؿُابفُىشاـُ
يمزةُ،ُنحك:ُىمزةُاالستفياـُ،ُقاؿُاألخفشُ:ُأخكاتُاليمزةُكالأفُيميوُفعؿُ،ُكلذلؾُأمثمةُمنياُ

ٍفٌُأمىةىُاًُضربتيا ٍبويُ،ُكمى رى ُزيدانُضى ـٍ ُ.ُ"أىيُّيي
ُ:ُالىو ي ُوالىحميؿُ
أماُف،ُكايفُىشاـُقكؿُاألخفشُفيُجكازُنصبُاالسـُبعدُاسـُاالستفياـُ،ُُذكرُأبكُحيافُ

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُالنصبُاالسـُ،ُإذاُكقعُبعدُاسـُاستفياـُ،ُكذكرُمعوُفأبكُحيافُ
ُ.ُالمسألةقكؿُسيبكيو:ُكىكُاختيارهُالرفعُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُابفُىشاـُُ ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُنصبُاالسـُالكاقعُبعدُاسـُاستفياـُقياسانُفكأما
ُاالستفياـُ،ُكقاؿُابفُىشاـُ:ُكيترجحُالنصبُفيُست ُقالوُُعمىُىمزة ُما مسائؿُمفُضمنيا

ُ.ُُالمسألةفيذاُيدؿُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُُاألخفشُ.
ُيرُمُ اُ ُ ييُ فُ ُفُاكُ يُ ُُـال ُُإفُاُ، ُر ُغُاالصُ ُمةُ مُام ُالجُ عُ ُؼُ طُاال ُ .65ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػػػ ُمُالام  اط ػػػػػوؼُ ُى ػػػػػ ُ ُو ا  فُا د ػػػػػر اُف  ا ُم خا
ُ

ػػػػػفُاُد ػػػػػو  ػػػػػُـ ُع  فػػػػػاُا ا ط  ّيػػػػػراُفاعا ُم خ 
ُ ُراعيتُالصغرلُ،"ُ:ُ(3)ُؿُأبكُحيافقاُ ُالمعطكفةُضميرُُإذا ُأفُيككفُفيُالجممة فأما

،ُيرُيعكدُعمىُالمبتدأكافُفييماُضمالُيككفُ،ُفإفُُيعكدُعمىُالمبتدأُالذمُفيُالجممةُاألكلىُأك
،ُنحك:ىندهُكلـُيكفُفيياُضمير،ُُجائزةُبإتفاؽُ،ُنحك:ُىندهُضربتياُكزيدهُكممتوُفيُدارىاُالمسألةف

كالزيادمُ،ُأربعةُمذاىبُ،ُكمنياُ:ُماُذىبُإليوُاألخفشُُالمسألةففيُُضربتياُكعمرانُأكرمتوُ،
ُمفُأنٌُ ُكمفُتبعيما ُالُيجكزُخمكُُ،خبرُألفُالمعطكؼُعمىُالخبروُالُيجكزُالعطؼُ، فكما

ُ.ُُُ"فكذلؾُالجممةُالمعطكفةُعمييا،ُالجممةُاألكلىُالكاقعةُخبرُلممبتدأُمفُرابطُيعكدُعمىُالمبتدأُ
كتضمنتُالجممةُالثانيةُضميرهُ،ُأكُكانتُمعطكفةُبالفاءُ،ُلحصكؿُ:ُ"ُ(4)كقاؿُابفُىشاـُ

ُأكرمتو ُأكُنصبتُ،ُكذلؾُنحكُ:ُزيدهُقاـُكعمركه فُألجموُ،ُأكُفعمرانُأكرمتوُ،ُفإُالمشاكمةُرفعتي
رافيُيمنعافُالنصبُ،ُالسيُكفاألخفشُ،ُُ،كلـُيعطؼُبالفاءُ،ُلـُيكفُفيُالثانيةُضميرُلؤلكؿُ

ُ"ُ.كىكُالمختار
                                                           

ُ.ُُُُِِمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِْ-ُّٗ-ُّٕ/ِانظر:ُأكضحُالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُِّ-ُِِمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُْْ/ِأكضحُالمسالؾُُ(ْ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ىيُماُُ-قكؿُاألخفشُفيُالعطؼُعمىُالجممةُالصغرلُ،ُكابفُىشاـُذكرُأبكُحيافُُ

أبكُحيافُُ،ُفأماُربتياُكعمرانُأكرمتوياُضميرُ،ُنحكُ:ُىندُضفُلـُيكفُفيإُ-كقعتُخبرانُلمبتدأُ
أقكاؿُالنحاةُفيُذكرُقكؿُاألخفشُفيُعدـُجكازُالعطؼُعمىُالجممةُالصغرلُ،ُكذكرُمعوُُف

ُ ُفقاؿُالمسألةىذه ُمفُالقدماءُُالمسألةفيُ"ُ:ُ(1)، ُجماعة ُذىبُإليو ُما ُأحدىا أربعُمذاىبُ،
حيثُأجازُُكالثانيُ:ُمذىبُىشاـُابفُمعاكيةُ،،ُكالفارسيُإلىُجكازُالعطؼُعمىُالصغرلُ

ُجكازُ ُكىك ،ُ ُمذىبُالجميكر ُكالثالثُ: ُفقطُ، ُالكاك ُأك ُكافُحرؼُالعطؼُالفاء العطؼُإذا
ُ.ُُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ.ُُ"طؼُإذاُكافُحرؼُالعطؼُالفاءُفقطالع

:ُكىكُالمختارُ،ُكىذاُيدؿُعنوُاؿ،ُكقُالمسألةذكرُقكؿُاألخفشُفيُىذهُفكأماُابفُىشاـُُُ
ُ.ُالمسألةذهُقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىعمىُمكاف

ُمووُ زُ لُ ؿُوُ  ُ دضُالفُ  ُ ىُ ُابُ دُ 
ُرُ جُ الُاُؼُرحُ ُؼُ ذُاحُ ُدُ نُاعُ ُ(اّفُوافُا)ُؿُ حُ مُ ُيُافُ ُوؿُ القُ .66ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػػػػػػػػدُ  ػػػػػػػػػػراؼُ ُل ز مػػػػػػػػػػاُمُو ع  ػػػػػػػػػػرُ ُد ح  ُج 

ُ
ؼُ ُوا  فُا  ػػػػػػػذ  ػػػػػػػبُ ُح  ػػػػػػػػرُ ُفالان صا ُلمم ناج 

ُ ُي ّطػػػػػػػػػػػر دُُُّوا فُاُافُ ُف ػػػػػػػػػػػيُاُوُ ُقاػػػػػػػػػػػ نُ 
ُ

ػػػعُا  ػػػفُ ُم  داػػػتُ ُل ػػػداسُ ُا ما ُي ػػػد واُا فُاُك   ج 
ُ ،ُنحك:ُعجبتُمفُعندُُحذؼُحرؼُالجرُ(أفٍُُكأ،ُ)أٌفُكاختمؼُفيُ:ُ"ُ(ِ)قاؿُابفُعقيؿُ

ُ"ُ.مذىبُاألخفشُإلىُأنيماُفيُمحؿُجرفُفيجكزُ:ُعجبتُأٌنؾُقائـهُ،ُُ،ُأٌنؾُقائُـه
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
ُأكُأٍف(ُعندُحذؼُحرؼُالجرابفُعقيؿُبذكرُقكؿُاألخفشُنفردُاُ ُفيُُبعد)أٌف ىكُأنيما

كذىبُ"ُ:ُ(ّ)فقاؿُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُ،فأعمؿُاألخفشُالحرؼُكىكُمحذكؼُ،ُُ،ُمحؿُجر
وُذكرُضحُلناُأنٌُاالكسائيُإلىُأنيماُفيُمحؿُنصبُ،ُكذىبُسيبكيوُإلىُتجكيزُالكجييفُ".ُكالُك

ُ.ُرأيوُفيُذلؾُأكُتفضيؿُأمُمنياُلـُيبدًُُك،ُأقكاؿُالنحاةُ
ُ

                                                           

ُ.ُُِّسالؾُمنيجُالُ(ُ)
ُ.ُُُِ/ِشرحُابفُعقيؿُُ(ِ)
ُ.ُُُِ/ِشرحُابفُعقيؿُُ(ّ)



121 

 

ًُ اليُ ُيُافُ ُوؿُ .ُالقُ 67ُ ُضُذُ الُُّمةُ صُ ُفُامُ ُوفةُ ذُ المحُ ُا
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ػػػذاؼُ  ح  ػػػم ةُ ُو  ػػػزُاُف  ا ُـاُإ فُاُا ج  ػػػرُاُل ػػػ ُي   
ُ

يؽُ ُم اُك حذاؼُ   و اداُمُ   رُاُا وُاُج  ُح ص 
ُ،ُفممفإفُالعامؿُلـُيحذؼُإالُكمع:ُ"ُ(1)قاؿُالشاطبي كُحيذؼُالنتقضُالغرضُكلةُداؿه

مفُجعموُداالنُ،ُكمفُذلؾُأفُيككفُالمفعكؿُمؤكدانُ؛ُفإٌفُمكاضعُالتأكيدُتنافىُالحذؼُُ،ُقاؿُ
ابفُجنيُفيُالخصائصُ:ُماُطريقوُالتككيدُغيرُالئؽُبوُالحذؼُ؛ُألٌنوُضدُالغرضُكنقضوُ،ُ

ُنفسوُزيده،ُذكألجؿُذلؾُلـُيجزُأبكُالحسفُتككيدُالياءُالمحذكفةُمفُالصمةُ،ُنحكُ:ُال مُضربتي
ُنفسو،ُتككيدانُلمياءُالمحذكفةُمفُضربتُنفسوُعمىُأفُيككفُ ،ُفعمىُىذاُالُيجكزُ:ُزيدهُضربتي

ُيميؽُبوُ ُفبل ،ُ ُكالتكثير ُمناسبُلمتطكيؿ ُكالتأكيد ُأيكدتُ، ُقد ُألٌنيا ُ؛ ُضربتو عمىُحذؼُىاء
ُ.الحذؼُ

ُُُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
كذكرُالشاطبيُجكازهُتككيدُالياءُالمحذكفةُ،ُانفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُعدـُ

ُ.ُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُعدـُجكازُتككيدُالياءُالمحذكفةُبعدُالصمةُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ

ُُُمؽطُاالمُ ُوؿُ  ُ فُاالمُ ُابُ دُ 
بُماُي ن وبُعفُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .68ُ ُالم طامؽُالم فا  وؿُ ع ام ؿُن صا
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ك يػػػػػداُم ػػػػػد دُاُا وُاُي د ػػػػػيفُ ُعػػػػػاُمن وُاُاوُاُى وا ُع 
ُ

تُ   را ُر ش دُاُذ ضُ  يارُ ُ  يار ى يافُ ُك   
ُضربانُ،ُالمصدرُالتككيدم"ُ:ُ(2)قاؿُأبكُحياف أحدىماُمفُ:ُعمىُقسميفُُ،ُنحكُ:ُضربتي

،ُنحكُ:ُضربتُضربانُُكالجارمُ،كغيرُجار،ُُ،،ُفاألكؿُجارلفظوُكاآلخرُمفُغيرُ،ُلفظُالفعؿُ
،ُكجكاُتزاكجانُ،ُأكُالُيككفُفيُمعناهُنحكُ:ُتزاكجكاُازدكاجانُ،ُكازدُ،إماُيككفُفيُمعنىُالجارمُ

نباتانُ،ُيقدرُلوُُتُىبىُنٍُ،ُكقدُنصُسيبكيوُعمىُأفُأُ(3)﴾نىباتاُنُاأٍلىٍرضًًُُمفُىُأىٍنبىتىكيـٍُ﴿قكلوُتعالىُ:ُ:نحك
ىبوُكظاىرُمذ،ُعؿُأمُنبتُ،ُكأجازُاألخفشُفيوُالكجييفُأحدىماُىذاُ،ُكاآلخرُنصبوُبأنبتُف

ُازدفيُ:ُ ُُكتزاكجكا ُالثاني:ُبالفعؿُاألكؿُلمكافقتوُفيُالمفظُكالمعنىُ،ُكالقسـوُمنصكبُ،ُأنٌُاجان
ُُنحكُ،ُظاىرُقسميفُعمىُالفعؿُلفظُمفُليسُالذمُكىك ُعندُفيوُكالعامؿُ،ُجمكساُنُقعدت:

ُ"ُ.ُالكجييفُاألخفشُكأجازُ،ُمضمرةُجمسُسيبكيو

                                                           

ُ.ُُٔٓ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُّٖ-ُّٕمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُُٕ/ُٕسكرةُنكحُُ(ّ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
مُالذمُمفُنصبُالمصدرُالتككيدالذمُُكاؿُاألخفشُفيُالعامؿأقُانفردُأبكُحيافُبذكر
ُالجارمُ ُ:لفظُالفعؿُغير ُنحك ،ُ ُُعمىُمعناه ُازدكاجان ُتزاكجكا ،ُ ُلفظُكالمصدر الذمُليسُمف

ُحيثُأجاُ،عؿالف ،ُ ُجمكسان ُقعدتي ُنحكُ: الذمُالُيككفُزُاألخفشُفيُنصبُالمصدرُالتككيد
ُأ ُفيُمصدرُالفعؿُالذمُسبقوُبتقديرُفعؿُينصبوُ، كُنصبوُبالفعؿُالذمُسبقوُ،ُكأجازُأيضان

المصدرُالذمُالُيككفُمفُلفظُالفعؿُنصبوُبالفعؿُالذمُسبقوُ،ُأكُنصبوُبفعؿُمقدرُ،ُكذكرُ
قكؿُسيبكيوُفيُالمصدرُالتككيدُ،ُفسيبكيوُيقدرُلممصدرُىناُفعؿُمقدرُنصبوُ،ُكلـُيبدُُمعو

ُ.ُالمسألةرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُالسيرُ،ُكاإلشارةُإليوُ،ُماُينكبُعفُالم ُأحسفى فعكؿُالمطمؽُماُيميُ:ُصفتوُ،ُنحكُسرتي

ُإلىُ ُككؿُكبعضُكأمُمضافة ،ُ ُثمانيفُجمدة ُجمدكه :ُ ُنحك ،ُ ُكعدده ُقمتُذلؾُالقكؿُ، نحك:
المصدرُ،ُنحكُأحبؾُكؿُالحبُ،ُكفرحتُبؾُكؿُالفرحُ،ُالمصدرُالمشارؾُلوُفيُاالشتقاؽُ،ُ

ُصبرانُ،ُكنكعوُ،ُن ُحكُقعدُالقرفصاءُ،ُكآلتوُ،ُنحكُ:ُضربتوُعصانُ.نحكُ:ُاصطبرتي
ماُينكبُعفُالمفعكؿُالمطمؽُ،ُكىكُالعامؿُفيُالمفعكؿُالمطمؽ،ُألنوُفيُالعامؿُفيالراجحُ

ُىناُىكُنائبُفيُالمفعكؿُالمطمؽُ،ُكقدُيجكزُنصبوُبالفعؿُالذمُسبقوُ.
ُ

ُ(ؼُ رُا)الظُ ُيوُ فُ ُوؿُ  ُ فُاالمُ ُابُ دُ 
ُ(ؿُ خُ )دُ ُدُ  ُادُ ُبُ صُانُ ُيُاؿُفُ وُا.ُالقُ 69

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػافُ ُا وُاُوقػػػػػتُ ُا لظ ػػػػػراؼُ  ن اُم ك  ػػػػػػم    ُ

ُ
ك ػػػػثُاُك ي ن ػػػػاُد ػػػػاط ر ادُ ُف ػػػػي  م ن ػػػػاُاما ُا زا

ُ ك ػػػػػػػػؿُُّ قاػػػػػػػػػتُ ُو  ػػػػػػػػػاُذ اؾُ ُق اد ػػػػػػػػؿُ ُو  م  ُو 
ُ

ػػػػػػػػػػػافُ ُي قاد م ػػػػػػػػػػػوُ   ػػػػػػػػػػػاُإلُالام ك  ُم داي م 
ُ لنصبُعمىُالظرفيةُماُيقبؿُاُ:،ُأمُكقكلوُ:ُكماُيقبموُالمكافُإالُمبيماُن":ُُ(1)قاؿُأبكُحياف

إالُفيُحاؿُإبياموُ،ُكظرؼُالمكافُينقسـُإلىُأنكاعُ،ُمنياُ:ُالمختصُغيرُالمعدكد،ُنحكُ:ُ
ُالدارُ يدُفيُالدار،ُ،ُكتُر،ُالُتقكؿُ:ُقعدتُالدارُىالُينتصبُعمىُالظرؼُُكالمسجدُ،ُكنحكه،

،ُكليسُكذلؾ؛ُبُظرفانُعمىُاإلطبلؽُىذاُالناظـُ،ُأٌنوُإذاُكافُغيرُمبيـُالُينصكظاىرُكبلـُ
ُالسكؽىُُإلىُكؿُظرؼُمكافُمختصُألفُالعربُأكصمتُدخمتُبغيرُكساطة ُفتقكؿ:ُدخمتي ،

ُ ُ،كالمسجدى ُالمختصة ُكغيرُذلؾُمفُالظركؼُالمكانية ،ُُ إلىُمذىبُإالُأفُذىبُفي)دخمت(
فإذاُقمتُ:ُدخمتُالبيتُ،ُُ(ُمتعديةُإلىُمفعكؿُبوُ؛،ُفأنيماُزعماُأفُ)دخمتاألخفشُكالجرميُ

ُ".إنماُىكُمنصكبُنصبُالمفعكؿ،ُوُظرؼُتُليسُمنصكبُإلىُعمىُأنٌُفالبي
                                                           

ُ.ُُُُْٖمنيجُالسالؾُُ(ُ)
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وُ(ُثبلثةُمذاىبُ،ُكمنياُ:ُأنٌُيُنصبُالمختصُفيُالمكافُبعد)دخؿف:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادمُك
ُتارةُيتعدلُبنفسوُ،ُكتارةُبحرؼُجرُ،ُكىكُمذىبُاألخفشُ".ُ،ُكالفعؿ)دخؿ(مفعكؿُبوُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
،ُكليسُظرفانُ،ُدخؿ(ُأنياُتنصبُمفعكؿُبوُفيُ)دمُقكؿُاألخفشُكالمرا،ُذكرُأبكُحيافُ

بغيرُكساطةُفيُُذكرُقكؿُاألخفشُفي)دخؿ(ُ،ُكقاؿُ:ُالعربُأكصمتُ)دخمت(ففأماُأبكُحيافُ
ُ،ُكغيرُذلؾُمفُالظركؼُالمكانيةكؿُظرؼُمكافُمختصُ .ُكىذاُيدؿُُ،ُفتقكؿ:ُدخمتُالسكؽى

ُ.ُُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترض
ُنصبُ:"ُكفيُ(2)كذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُفقاؿ،ُُ)دخؿ(ذكرُقكؿُاألخفشُفيُفكأماُالمرادمُ

ؿُىُ)بعدُالمكافُمفُالمختص ُبعدُبوُالمفعكؿُنصبُمنصكبُوأنٌُ:ُُأحدىاُ:مذاىبُُثبلثةُ(دىخى
ُكالثانيُ،ُسيبكيوُإلىُكنسبوُ،ُكالمصنؼُالفارسيُمذىبُكىكُ،ُتكسعاُنُالخافضُإسقاط ُوأنٌُ:

.ُالجميكرُإلىُسبكنُي،ُُسيبكيوُإلىُالشمكبيفُكنسبو،ُُبالمبيـُلوُتشبيياُنُالظرفيةُمىعُمنصكب
ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُ
ُرؼُصُ ىُ ُىُ يُلُ ىُ الُُّافُ مُ الزُُّوؼُ رُ .ُظُ 70

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ياػػػػػػرُ  ػػػػػػرُّؼُ ُذضُو غ  ُـاُالػػػػػػذضُالى ص  ُل ػػػػػػز 

ُ
ف يػػػػػػة  ػػػػػػدي ياُاوُاُظ را ُـاُمػػػػػػفُش  ُالك م ػػػػػػ

ُ ؿُمنيماُكقتُبعينو،ُإذاُأريدُبك(ُ)ضحكةُكعتمةؼأجازُاألخفشُتصرٌُ"ُ:(3)فاؿُأبكُحياق
ُُ."كةُىحُىكةهُكضُىحُىمةنُ،ُكسيرُعميوُضُىتُىمةهُكعُىتُىوُعُى:ُسيرُعمي،ُفيُنحككالنصبُفأجازُالرفعُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُأمُ:ُأنيماُيجكزُؼُ)صحكةُكعتمة(تصرٌُجكازُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُانفردُأبكُ

،ُحىُمفُظركؼُالزمافُالتيُالُتتصرؼُضُي"ُ:(4)،ُكقاؿُأبكُحيافُفييماُالنصبُ،ُأكُالرفعُ
،ُجميعُذلؾُالتزمتُفيوُالعربُالنصبُُإذاُأريدُبياُمفُكقتُبعينو،ُكعتمةُكعشاءُ،ُكضحكةُ

بجكازُعمىُقكؿُاألخفشُأٌفُاعترضُ".ُكىذاُيدؿُعمىُالظرؼُ،ُكلـُيستعممكهُاسمانُغيرُظرؼ
ُ.ُُتصٌرفيما

                                                           

ُ.ُُٖٓٔ-ٕٓٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُُٖٓٔ-ٕٓٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُّٓ-ُِٓمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُِٓانظر:ُمنيجُالسالؾُ(ُْ)



123 

 

ُصرؼىُ ُىُ يُلُ ىُ الُُّافُ كُ مُ الُاُؼُ روُ .ُظُ 71
:ُ"كمفُظركؼُالمكافُالتيُالُتتصرؼُفكؽُ،ُكتحتُ،ُكعندُ،ُكسكلُ،ُُ(1)قاؿُأبكُحياف

ُكالُيجكزُأفُتستعمؿُُكسكاء ُمنصكبُعمىُالظرؼُ، ُفجميعُىذا ُكالُغيرُُميبتىدأىةُن، كالُفاعبلن
تمفكفُفيُنصبُالفكؽُكالتحتُ،ُىذاُيخظرؼ،ُفتقكؿُالعربُ:ُفكقىؾُرأسؾُ،كتحتؾُرجبلؾُ،ُكالُ

ُ.ُنصُاألخفشُ"
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

التيُمفُُجكازُنصب)الفكؽُكالتجت(عمىُالظرؼُ،انفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُ
:ُكمفُظركؼُالمكافُالتيُالُتتصرؼُُكقكؿُأبيُحيافأنكاعُظركؼُالمكافُالتيُالُتتصرؼُ،ُ

قتوُلقكؿُاألخفشُفيُ.ُكىذاُيدؿُعمىُمكافالظرؼُعندُ،ُفجميعُىذاُمنصكبُعمىفكؽُكتحتُُك
ُ.ُالمسألةىذهُ

ُ(ُوفُ )دُ ُؼُ صرُّىُ ُيُافُ ُوؿُ قُ الُا.72ُ
 ﴿فيُقكلوُتعالىُ:ُ:قاؿ،ُدكف(ُرادُتصرؼُ)ظاىرُكبلـُاألخفشُاطٌُ:ُ"ُ(2)قاؿُأبكُحياف

ًمنَّا ُ.ُ"مبنيُنيُإلضافتوُإلىوُمبتدأُبُيٌنُإُ(3)﴾ذًلؾُىُديكفُىُكى
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ

ُ،أمُ:ُأنياُتعربُمبتدأُفيُىذهُاآليةُكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُتصرؼ)دكف(دُأبانفُر
ُ:ُُالشاعرُقكؿُفيُؼتصرٌُُ"كقدُ:ُ(4)كفقاؿُأبكُحيافُكالُتعربُىناُظرؼُ،ُ

ُيى ػػػػػيقُ قُ حُ ُيػػػػػتُ مُ حُ ُيا ّنػػػػػُيػػػػػارُ ىُ ُُـاا ل ػػػػػ
ُ

تُ   دُ ُوداش را تُ ُح  ُ(5)د ون ياُوالموتُ ُالموا
ُ.ُالمسألةيُىذهُكافقتوُلقكؿُاألخفشُفبرفعُدكنياُ".ُكىذاُيدؿُعمىُم

ُ

                                                           

ُ.ُُُّٓ/ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُّٓمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُُ/ِٕسكرةُالجفُُ(ّ)
ُ.ُُّٓمنيجُالسالؾُُ(ْ)
حُديػػكافُالحماسػةُلمتبريػػزمُكشػُرَُّْ/ِالبيػتُمػفُالطكيػػؿُلمكسػىُبػفُجػػابرُالحنفػيُفػيُالتػػذكرةُالحمدكنيػةُُ(ٓ)

ُ.َُُٔبفُىشاـُفيُشرحُشذكرُالذىبُالُ،ُكببلُنسبةُُّٗ
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ُو ُامُ ُوؿُ  ُ فُاالمُ ُابُ دُ 
ُُوُ  ُامُ ُوؿُ  ُ فُامُ الُاُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُا .73

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػبُ  ُم   ػػػػػوُاُم فا  ػػػػولُمُالػػػػػو اوُ ُى ػػػػال يُي ناص 

ُ
وُ ُف ي  ير ضُن حا ر ع وُاُو الط ر يؽُ ُ   ُم  ا

استكلُالماءىُ:ُ:ُفيُقكليـُكقاؿاألخفشُ،ُعفُكأصؿُحكايةُالخبلؼُ:ُ"ُ(1)الشاطبيُقاؿ
:"ُقاؿُأبكُضيـُاقتصرُعمىُماُسمعُ،ُكالُيقيس،ُقاؿكبعضُالناسُيقيسُعميوُ،ُكبعُكالخشبةىُ،
ُ.بكُالحسفُيذىبُإلىُأفُالُيقاس"ُكأُعميُ:ُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
انفػػردُالشػػاطبيُبػػذكرُقػػكؿُاألخفػػشُفػػيُأصػػؿُالخػػبلؼُ،ُىػػؿُيقػػاسُفػػيُالمفعػػكؿُمعػػوُفػػيُُ

الُيقػػػاسُ،ُكيقتصػػػرُعمػػػىُمػػػاُسيػػػمعُ،ُكذكػػػرُقػػػكؿُأبػػػيُعمػػػىُلُالمػػػاءىُكالخشػػػبةُ،ُأكُقػػػكليـ:ُاسػػػتُك
ُ.ُالمسألةالفارسيُفيُإٌفُمذىبُاألخفشُالُيقيسُ.ُلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُ
ُرورجُايرُمُ مُ م ُ ُ عُ ُوؼُ طُ  ُاالمُ ُُـ ال ُاُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُا.74ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػبُ  ُـاُإ فُاُو الن صا ػػػزُ ُل ػػػ ػػػبُاُ  طاػػػؼُ الُاُي ج  ُي ج 

ُ
ى ق ػػػػدُاُا وُ   ػػػػم ارُ ُاعا ػػػػؿُ ُإ  ا ػػػػبُاُع ام  ُى ص 

ُ :ُماُلؾُكزيدانُ،ُمماُعطؼُعمىُيوُفيُنحكُك:ُ"كيجبُالنصبُعندُسيبُ(2)قاؿُابفُالكردم
ُضميرُمجركرُلـُيعدُجارُ،ُكرجحوُاألخفشُعمىُالجرُ،ُكأنشدُ:

ًُ ُك ان ػػػتُإ ذا ػػػا ػػػاُواناش ػػػق تُ ُالي ياج  ُال  ص 
ُ

ػػد ؾُ   ػػحُ ُفح  ا م ي ن ػػدُ ُ ػػيؼُ ُاؾُ وال  
(3)ُ

ُ ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُاألخفشُفي ُقكؿ ُبذكر ُالكردم ُابف ُفيوُُانفرد ُكرجح ،ُ ُمجركر ُضمير العطؼُعمى

ُاألخفشُالجر ُمعو ُكذكر ُعطؼُعمىُ، ُمما ُالكردم: ُابف ُكقاؿ ُالنصبُ، ُكىك ،ُ قكؿُسيبكيو
ُ.ُُالمسألةهُكىذاُيدؿُعمىُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذ.ُضميرُمجركرُلـُيعدُجار

ُ

                                                           

ُ.ُُّٗ-ُّٖ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُُٔتحريرُالخصاصةُفيُتيسيرُالخبلصةُُ(ِ)
،ُُُِٗ/ْكتيػػذيبُالمغػػةَُُُْٕ/ِفػػيُجميػػرةُالمغػػةُكبػػبلُنسػػبةُالبيػػتُمػػفُالطكيػػؿُ،ُلػػـُأقػػؼُعمػػىُقائمػػوُ،ُُ(ّ)

(ُفيُلسافُالعربُ اؾى حَّ ُ.ُِّٕ/ُِكتاجُالعركسُُٔٔ/ُٓكالبيتُلوُركاياتُبنصبُكممةُ)كالضَّ
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ًُ ن ُثاُىُ ال ُاُابُ دُ  ُا
ؿُ قُ ال.75ُُ ًُ ن ُثاُىُ ال ُاُيُافُ ُوا ُا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػا ػػػى ثان تُ ُم  ػػػعُاُالُ ُا ا ػػػاُـ ُم  ػػػبُاُى م  ُي ناى ص 
ُ

ػػػػػػدُ   د  ا ػػػػػػبُاُك ن فاػػػػػػيُ ُا وُاُن فاػػػػػػيُ ُو  ُاناى خ 
ُ
ُ

ُ،ُنحك:ُقاـُالأفُيككفُالمستثنىُمفُمرفكعُُيعُُـُّ،كقكلوُ:ُينتصبُ:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحياف قـك
ُبالقكـُإالُُ،ُكمفُمنصكبإالُزيداُن ُإالُزيدانُ،ُكمفُالمجركرُ،ُنحك:ُمررتي ُالقكـى ،ُنحك:ُضربتي

ُى ُكىذا ُزيدان، ُجُ،المشيكرك ُالعرب ُبعض ُأف ُاألخفش ُالمخفكضُحكى ُمف ُاالستثناء عؿ
ُُ.ُ"بالباءُكاُ:ُمررتُبالقكـُإالُزيدُو،ُفقالمخفكضاُن

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
قكؿُاألخفشُفيُجكازُجعؿُالمستثنىُمفُالمجركرُمجركرانُ،ُكقاؿُانفردُأبكُحيافُبذكرُ

ُفينبغيُ،ُكالباءُإالُكىماُ،ُتعديةُحرفيُجمعاُنُفيوُُ؛ألفُالقياسُفيُضعيؼُكىذا" :ُ(2)أبكُحياف
ُ.ُالمسألةكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ"ُ.ُزائدةُالباءُتجعؿُأف

ُاال ُجعؿ ُعف ُاألخفش ُركاه ُما ُفي ُفيُالراجح ُضعيؼ ُالمخفكضُمخفكضان ُمف ستثناء
نماُالصحيحُجعموُمنصكبانُ. ُالقياسُ،ُكا 

ُـ دُ قُا.ُُىُ 76 ُوُ نُا ُمُ ن ُثاُىُ  ُاالمُ ُيُافُ ُؿُ امُ م ُال ُ  ُعُ ن ُثاُىُ  ُاالمُ ُي
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ياػػػرُ  ػػػبُ ُو غ  ػػػادؽُ ُن صا ُق ػػػدُاُالن فاػػػيُف ػػػيُاُ  
ُ

ػػد وُ ُلك ػػفُاُوُ ُي ػػأاى ي  ى ػػرُاُن صا ر دُاُإ فُاُاخا ُو 
ُ
ُ

ُ"ُ(3)حيافُقاؿُأبك ُأحدىا:ُُمنوُإفُقدمتوُعمىُالعامؿُفيُالمستثنى: ُمذاىبُ، ُفثبلثة ،
ُ،ُنحك:ُأخكتؾُإالُزييفُأفُيككفُالالتفصيؿُب ُ،عامؿُمتصرفان ُقامكا ،ُأكُغيرُُذلؾُفيجكزُدان

ُُ.ُُ"كىكُمذىبُاألخفش،ُُفيمنعُ،متصرؼُ،ُنحكُ:ُأخكتؾُإالُزيدانُفيُالدار
ُُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ

ُأبك ُالعامؿُانفرد ُعمى ُالمستثنى ُتقديـ ُاألخفشُفي ُقكؿ ُبذكر ُمنوُحياف ُالمستثنى ُ،في
ُكافُالعامؿُمتصرف ،ُكلـُُاُنفأجازُاألخفشُتقديـُالمستثنىُعمىُالعامؿُفيُالمستثنىُمنوُ،ُإذا

ُ"فقاؿ:،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُُ،ُإذاُكافُالعامؿُفيُالمستثنىُمنوُغيرُمتصرؼُ،ُيجزُذلؾ
مقانُ،ُكىذاُىكُالصحيح،ُمىُالعامؿُثبلثةُمذاىبُ،ُاألكؿُ:ُإفُذلؾُيجكزُمطإذاُقدـُالمستثنىُع

؛ُألفُاالستثناءُمشبوُبالمفعكؿُإفُذلؾُالُيجكزُمطمقانُنحك:ُكأخكتؾُإالُزيدانُفيُالدار،ُكالثاني:ُ
ُ.ُالمسألةضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُوُاعتُركمفُكبلـُأبيُحيافُيبدكُلناُأنٌُُ.ُُ"معو

                                                           

ُ.َُُٔمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُٔمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُْٔمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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ُ ُعم ُا ميفن ُثاُىُ  ُاالمُ ُُـ دُ قُ ى ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .77ُ

ُُالمستثنىُتقدـُعمىُاسميفُفإف"ُ:ُ(1)قاؿُأبكُحياف ُفاعؿُ، ُ،ُكاآلخرُمفعكؿُ،أحدىما
فُكافُالمعنىُ فاألخفشُيجعموُمستثنىُمفُالفاعؿُ،ُكالُيجكزُأفُيككفُمستثنىُمفُالمفعكؿُ،ُكا 

الُزيدانُأفُجعموُمستثنىُمفُقكمؾُنا،ُُفإؾُأصحابُىقاببلنُفعمىُىذاُتقكؿ:ُماُضربُإالُزيدانُقكمُي
ُالذمُىكُمفعكؿُلـُيجزُ،ُككافؽُالرمانيُاألخفشُفيُُالذمُىكُفاعؿُجازُ، أكُمفُأصحابنا

ُ.ُذلؾُ"
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

انفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُتقدـُالمستثنىُعمىُاسميفُأحدىماُفاعؿُكاآلخرُ
وُمفُالمفعكؿُ،ُكيبدكُلناُمفُكبلـُأبيُحيافُأنٌُُفجعموُاألخفشُمستثنىُمفُالفاعؿُالُمفعكؿُ،

ُأقكلُمفاعؿلُالفعؿُطمبُأفُبينيماُكالفرؽ:ُ"ُ(2)قاؿُأبكُحيافف،ُُالمسألةافؽُاألخفشُفيُىذهُيُك
ُُ.ُلممفعكؿ"ُالُلوُمبنيُالفعؿُأفُجيةُمفُلممفعكؿُطمبوُمف
ُ

ُُ(إلػ )دُؼُ صُاالوُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .78ُُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػػى ثافُ  وراُمُو ا ا ػػػػػػػر  ػػػػػػػرُ ُم جا د ػػػػػػػاُد غ يا ُم  ار 
ُ

ػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػى ثان ُمُد م  ػػػػػػػػػد اُد ػػػػػػػػػ لُ ُل م  ا ُن   
ُ
ُ

مفُأقكؿُالنحاةُ،ُماُقالوُ،ُُ(إالػ)اضطربُكبلـُالنحكييفُفيُالكصؼُبُك:ُ"ُ(3)قاؿُأبكُحياف
الذمُبعدىاُتككفُصفةُلبلسـُالذمُقبمياُإذاُكانتاُفيُمعنىُُ:ُ)إالُكاالسـ(ُفيُاألكسطاألخفشُ
ُ،ُافُاالسـُنكرةُكك،ُاالستثناءُ ُإالُأخيؾُ،ُكجاءنيُالقـك أكُفيوُألؼُكالـُ،ُنحكُ:ُمررتُبالقـك
ُ.ُإالُأخكؾُ"

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
كاالسـُالذمُبعدىا(ُتككفُصفةُلبلسـُالذمُ،ُ)إالُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُ

لكصؼُبإالُفقاؿُبعضُكاضطربُكبلـُالنحكييفُفيُا:ُ"ُ(4)،ُفقاؿ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُقبمياُ
ُ:إنٌُ ُالظاىرأصحابنا ُبيا ُيكصؼ ُأف ُيجكز ُبأنو ُالصفات ُسائر ُيخالؼ ُكالمعرفةُُو كالمضمر

ُقكؿُالنحكي ُكقاؿُبعضيـ: ُيعنكفُبذلؾُأنٌُُؼيفُأفُيكصكالنكرة، ُيبدكُمفُ"ُوُعطؼُبيافبيا .
ُأبيُحيافُأنٌُ ىذهُُدكفُأفُيبدمُرأيوُفيُذكرُأقكاؿُالنحاةُكالكصؼُبإالُ،ُوُتحدثُعفُكبلـ

ُ.ُالمسألة

                                                           

ُ.ُُُُْٔمنيجُالسالؾُ(ُ)
ُ.ُُُُْٔمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.َُُٕمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.َُُٕمنيجُالسالؾُُ(ْ)
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ّوضُو  ّو ُو  واً(ُؿُ وُاالقُ ُ.ٕٗ ُفيُ)  
ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػػو ُم ل    ًُ ُ  ػػػػػػػػو ُمُو  ػػػػػػػػوا ُاجا  ػػػػػػػػ ُ ُ  

ُ
م ػػػػػ   ػػػػػ ُ ُع  ػػػػػاُاأل ص  ػػػػػ ُ ُل غ ياػػػػػرُ ُم  ُج   

ُ
ُ

كىكُظاىرُكبلـُ،ُيستثنيُبالثبلثةُُكظاىرُكبلموُأٌنوُ،ُلغاتُُثبلثُىذه" :ُ(1)قاؿُالمرادم
ُيشربُكلـ:ُالصغيرُالشرحُفيُعصفكرُابفُكقاؿ،ُُبالمكسكرةُإالُسيبكيوُيمثؿُكلـ،ُُاألخفش

ُ.ُعميوُ"ُفبالقياسُعداىاُبماُاستثنيُفإف،ُُالسيفُالمكسكرةُسكلُإالُاالستثناءُمعنىُمنيا
ُالىو ي ُوالىحميؿ:
كسىكاء(ُُحيثُجعمياُُكسيٌكلًُسٌكم رُقكؿُاألخفشُفيُجكازُاالستثناءُبػ)انفردُالمرادمُبذك
ُا ُأدكات ُمف ُالمرادماألخفش ُكقاؿ ،ُ ُلـالستثناء ُابفُكقاؿُ،ُبالمكسكرةُإالُسيبكيوُيمثؿُ:"

ُعصفكر ُاالستثناءُمنياُيشربُكلـ: ُالسيفُالمكسكرةُسكلُإالُمعنى ُعداىاُبماُاستثنيُفإف،
ُفيُذلؾُ.دكفُأفُيبدمُرأيوُيبدكُلناُأنوُذكرُأقكاؿُالنحاةُُ.ُعميياُفبالقياس
ُ

ؿُ ال.80ُ ُ(ادُ عُ ُوُ ُ  ُ)خُ ُيُافُ ُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػػػى ثافُ  ػػػػػػػػداُمُو ا ا ػػػػػػػػ ُ ُد م ػػػػػػػػياس ُُن اص  خ  ُو 
ُ

د   ػػػػػػػػػػػػػد ا  د ي ك ػػػػػػػػػػػػػوفُ ُو  ػػػػػػػػػػػػػدُ ُو  ُلُ ُد  ا
ُ
ُ

رُا ػػػػػػر  ػػػػػػاد ق يُاُو اجا ُى ػػػػػػر دُاُإفُاُي ك ػػػػػػوفُد   
ُ

د ػػد  ػػبُاُمػػاُو  ػػرارُاناص  ُي ػػر دُاُقػػدُواناج 
ُ ُُ(خبلُكعدا،ُىما)سابقانُيككف:ُ"(2)قاؿُأبكُحياف ،ُكعداُعمُر،ُ،ُفتقكؿُ:ُقاـُالقكـُخبلُزيدو كو

إنماُحكاهُُ،ُالجرُبيماُقميؿُ،ُكالنصبُىكُالمعركؼُ،ُكلذلؾُلـُيعرؼُسيبكيوُالخفضُبعدىما
ُاألخفشُمفُالخفضُبخبلُ،ُقكؿُالشاعرُ:

ػػػػػػ  ػػػػػػوُلُ ُاُ ُخ  ،ُا راج  ػػػػػػو اؾ  ُوا  ن مػػػػػػاُ  
ُ

ػػدُُّ  يػػاليُا ع  ػػفُاُش ػػ ادةُع  يال كػػاُم  ُ(3)ع 
ُ
ُ

ُكمفُالخفضُبعداُقكلوُ:ُ
ن ػػػػػػػػػػػا ُـاُا د حا ػػػػػػػػػػػي ي  ػػػػػػػػػػػرماُق ػػػػػػػػػػػىا ُمُح  ُو ا  ا

ُ
ػػد ا  ًُ ُع  ط ا يرُ ُو الط فاػػؿُ ُالش ػػما ػػغ  ُ(4)الص 

ُ
ُ

ُيُي،ُُ:ُكؿُالعربُيجركفُبخبلاألكسطُُكقاؿُاألخفشُفي ُأنيا ُ،ُكذلؾُالُكقدُزعمكا نصبُبيا
ُُ،يعرؼُ ُعدا ُأما ُفأنيـُينصبكفُبياُكيجركفُ؛ ُفيكُحرؼُجرُجاءُلمعنىُكضعُ، فإذاُجركا

ذاُنصبكاُفيكُفع ُ.ُ")خبل(جاكزُبعضيـُزيدانُككذلؾُالتفسير:ُؿُكأنؾُقمتُلمجرُبمنزلةُمفُ،ُكا 
                                                           

ُ.ُٕٗٔ/ِتكضيحُكالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُٕٓ/ُمنيجُالسالؾُُ(ِ)
كىمػػػعُُِّٓ/ٕكتيػػػذيبُالمغػػػةَُُِٖ/ْفػػػيُالعػػػيفُكبػػػبلُنسػػػبةُمػػػىُقائمػػػوُ،ُالبيػػػتُمػػػفُالطكيػػػؿُ،ُلػػػـُأقػػػؼُعُ(ّ)

ُ.َُِٖ/ِاليكامع
ُ.ُِّٓ/ُكشرحُاألشمكنيُِْٕ/ُفيُالممحةُفيُشرحُالممحةُُكببلُنسبةُالبيتُمفُالكافر،ُلـُأقؼُعمىُقائموُ،ُُ(ْ)
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كقدُزعمكاُأنياُ،ُ:ُكؿُالعربُيجركفُبخبلُُاألكسطكقاؿُاألخفشُفيُ":ُُ(1)قاؿُالمرادمُك
ُينصبُبياُ،ُكذلؾُالُيعرؼ"ُ.

،ُفاجررُبيماُإفُشئتُ،ُفتقكؿ:ُقاـُُخبلُكعداُإذاُلـُتتقدـُ)ما(ُعمى"ُ:ُ(2)قاؿُابفُعقيؿُك
ُخبلُزيدُو ُُ،ُالقـك ماُحكاهُكلـُيحفظُسيبكيوُالجرُبيماُ،ُإنٌُفخبلُكعداُحرفاُجرُ،ُ،ُأكُعداُزيدو

ُ.قيؿُاألبياتُالتيُذكرىاُأبكُحياف"ُذكرُابفُعُكُ،األخفش
ُبأٌنوُ،ماُيشعرُبذلؾُ؛ُ(ُفيُإجازةُالجرُفيُكبلـُاألخفشُعدا)أماُفيُ:ُ"ُ(3)قاؿُالشاطبيُك

ُُقاؿُاألخفشُ: ذاُُركفُ،ُفإذُجركاُعمىُحرؼُبمنزلةُمففقدُينصبكفُبياُكيجُ(عدا)كأما ،ُكا 
الناظـُُدعنُ(خبل)فإفُ؛ُُجاكزُبعضيـُزيدانُ،ُكقاؿ:ُككذلؾُ)خبل(ُ:كأنؾُقمتُنصبكاُفييُفعؿُ،
كذىبُاألخفشُإلىُُ،ُكىكُمذىبُسيبكيوُعمىُغيرُقمةُ؛ُإذُلـُيقيدهُبذلؾُ،يجكزُبياُالنصبُ

ُ.ُُأفُالنصبُُبياُالُيكادُيعرؼُبياُ"
ُحميؿُ:الىو ي ُوالى

خبل،ُكعدا(ُ.ُفأماُألخفشُفيُ)كالشاطبيُقكؿُاُكابفُعقيؿُذكرُأبكُحيافُ،ُكالمرادمُ،ُ
ُحيافُ ُ،أبك ُقكؿُاألخفشُفيُ)خبلُكعدا( ُكنصبُالُُذكر ُحرؼُجر، ُاألخفشُ)خبل( اعتبر

كتأخيرُالناظـُحكـُ:ُ"ُ(4)يعرؼُبياُ،ُكاعتبر)عدا(ُيجكزُبعدىاُالجرُكالنصبُ،ُكقاؿُأبكُحياف
كخبلُ،ُكتقديـُالنصبُمعُالذمُالُيجكزُفيوُإالُالنصبُ،ُكىما)ليسُكالُيككف(ُدليؿُالجرُبعدُ

عمىُأرجحيةُالنصبُعمىُالجرُكماُىكُالمشيكر"ُ.ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُ
ُبجكازُالجرُبيماُ.

ُالمرادمُُك ُالجرُذكرُقكؿُاألخفشُفيُ)خبل(ُ،ُبجكازفأما ،ُُكالُيعرؼُالنصبُبيا،ُفييا
ُ ُُ(5)المرادمكقاؿ ُأما ُالمشيكرفالنصُ)خبل(: ُخبلؼ ُكالجر ،ُ ُأرجح ُبيا أٌنوُُيدؿُكىذا .ُ"ب

ُ.ُالمسألةُىذهُفيُاألخفشُقكؿُعمىاعترضُ
ُابفُعقيؿُ ُكخبل)جكازُالجرُبػُفشُفيذكرُقكؿُاألخفكأما ُكيبدعدا ،ُ ُأٌنوُُك( مفُكبلمو

كلـُيسمعُسيبكيوُُصبُ،يكافؽُاألخفشُفيُقكلوُ،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُفييماُ،ُكىكُجكازُالن
ُ.الجر

ُُ ُالشاطبي ُُكفكأما ُخبل ُفي) ُاألخفش ُقكؿ ُالجرُأفُعدا(ذكر ُ)عدا( ُفي ُاألخفش جاز
ُالجرُفقطُ،ُكأماُسيبكيوُ،كالنصب فأجازُفيُ)خبل(ُالجر،ُكقاؿُُ،ُكأماُفيُ)خبل(ُفأجازُفييا

،ُ ُمفُحيثُثبتُفعميتيا ُدكنيا ُمعُ)ما(ُجازُفييا ُثبتُذلؾُفييا ُفإذا ُفإفُُكُالشاطبيُ:" أيضان
                                                           

ُ.ُٖٓٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُّٕ/ِشرحُابفُعقيؿُُ(ِ)
ُ.َُْٗ-َْٖ/ُّالمقاصدُالشافيةُ(ّ)
ُ.ُُٕٓ/ُمنيجُالسالؾُُ(ْ)
ُ.ُٖٓٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ:انظرُ(ٓ)
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ُُسيبكيوُماُأثبتُإالُماُثبتُعندهُ،ُفميسُقكؿُاألخفشُحجةُعميوُ؛ كسيبكيوُمثبتُ،ُألنوُناؼو
وُاعترضُعمىُالمثبتُمقدـُعمىُالنافيُفيُمثؿُىذاُ،ُفاألصحُماُذىبُالناظـُ"ُ.ُكىذاُيدؿُأنٌُ

ُبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفي)عدا(ُ.كلـُيُقكؿُاألخفشُفي)خبل(ُ،
ُا(اشُ حُ )ُيُافُ ُوؿُ القُ .81ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػ ُ  ك خ  ػػػػػػػاُو  اش  بُ ُو لُ ُح  ػػػػػػػح  ػػػػػػػاُى صا ُم 

ُ
ق يػػػػػؿُ   ػػػػػاُو  اش  ػػػػػاُح  ش  ح  ػػػػػاُو  ف ظاي م  ُف احا

ُ
ُ

كفعبلنُفتجرُماُبعدىاُ،ُ،ُأمُتككفُحرؼُجر،ُُيقاؿ:ُحاشاُمثؿُخبل":ُُ(1)اؿُأبكُحيافق
كأجازُاُ،ُفتنصبوُ،ُكلـُيجزُسيبكيوُفيُالمستثنىُبياُإالُالخفضُ؛ُألنوُلـُيحفظُالنصبُبعدى

ُ ُاألخفش ُالنصب ،ُ ُكالكسائي ،ُ ُكالجرمي ،ُ ُكالمازني ،ُ ،ُ ُكالزجاج ُبالنقؿُكالمبرد ُذلؾ حيكي
،ُكالشيبانيُكابفُكاألخفشُ،ُكالفراءُ،ُحكاهُأبكُزيدُاألنصارمُالصحيحُعفُمفُيكثؽُبعربيتوُ،ُ
ُ.ُ"خركؼُ،ُففيُالنثر:ُحاشاُالشيطافُى

كىذهُُ:فقدُسمعناُمفُنصبُبوُ،ُكقاؿُ(حاشا)األخفشُ:ُكأماُ"ُقاؿُُ:ُ(2)كقاؿُالشاطبي
ُالجممةُ".ُعمىُبياُالنصبُثبتُ؛ُألنياُمفُحاشيتُ،ُفقدأشبو

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ذكرُقكؿُففأماُأبكُحيافُُ)حاشا(ُ،كالشاطبيُقكؿُاألخفشُجكازُالنصبُبػ،ُحيافُذكرُأبكُ

 كقاؿ:"ُ،يياُإالُالجرا(،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُفيياُ،ُكىكُالُيجيزُفالنصبُبػ)حاشفيُاألخفشُ

كىذاُيدؿُُ(حاشا.ُكىكُيقصدُبذلؾُالنصبُبػ)ُ"بعربيتوُيكثؽُمفُعفُالصحيحُبالنقؿُذلؾُيككحُي
ُ.ُالمسألةعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

حاشاُُ:ُ"المعمكـُفي(3)قاؿُكُذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُالنصبُفي)حاشا(ُ،فُأماُالشاطبي
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضاُيدؿُ".ُكىذأفُالجرُىكُالشييرُالمختار

ُ

                                                           

ُ.ُُُٕٔ/ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُّْ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُْْ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ُُ(حاشا) ُم ُعُ ُ(إل)ُخوؿُ دُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .82ُ
:ُ"اختمؼُالنحكيكفُفيُجكازُدخكؿُإالُعمىُحاشاُ،ُفمذىبُالبصرييفُُ(1)قاؿُأبكُحيافُ

حكىُأبكُالحسفُالمنعُعمىُكؿُحاؿُ،ُأجازُالكسائي،ُ،ُإذاُجرتُحاشاُ،ُمنعُدكفُذلؾُ،ُ
ُإالُحاشربُعفشُعفُالاألخ ُ.ُُ"ُزيدُوُاأنيـُيقكلكفُ:ُقاـُالقـك

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
عفُُقاؿُأبكُحيافُك،ُُجكازُدخكؿُإالُعمىُحاشاأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُفردُان

كىكُجمعُبيفُأداتيفُعمىُُ،كىذاُعندناُشذكذُ،ُكالُينبغيُأفُيقاسُعميوُغيره"ُ:(2)قكؿُاألخفش
"ُ ُالتأكيد ُجية ُُكىذا. ُاعترضيدؿ ُاألخفشُأٌنو ُقكؿ ُىذهُُعمى ُفي ُالنحاة ُأقكاؿ ُمعو ُكذكر ،

ُ.ُُالمسألة

ُما(يُّ) ُ دػُيُاّىصمتُاىُ ا(ُالُّ)مُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .ُّٖ

،ُنحك:ُقاـُالقكـُالًسٌيماُزيد،ُ)ما(ُالتيُاٌتصؿُبػ)سيما(ُكاختمؼُفيُ:ُ"ُ(3)قاؿُأبكُحياف
ُكالمش ُبمعنىُ: ُباإلضافة ُمخفكضة ُإنيا ُاليكر ُمثؿ ُكال ،ُ ُزيده ُذمُىك ُاألخفشُأف ُ)ما(كزعـ

قاؿُ:ُالُمثؿُالشخصُالذمُىكُُوكأنٌُ،ٌُيُبمعنىُالذمُفيُمكضعُرفعُ،ُكىكُفيُمكضعُخبرُسًُ
ُ.ُُكىيُمعرفة"ُ(الػ)المكصكلةُخبرانُلُ)ما(وُجعؿُألنٌُ،ُخبرُالُمعرفةُزيدُ،ُكفيوُأفُ
ُوالىحميؿُ:الىو ي ُ

ُالتي ُ)ما( ُاألخفشُفي ُقكؿ ُبذكر ُحياف ُأبك ُبػ)السيمُانفرد ُ،ااٌتصمت ُعندُ( اسـُُهفيي
ُ ُبمعني ُمكصكؿ ُالمشي)الذم( :ُ ُحياف ُأبك ُكقاؿ ،ُ ُرفع ُمكضع ُفي ُمخفكضةُكر ُإنيا فييا

ُُ.ُُالمسألةكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُ.باإلضافةُ
ُ

                                                           

ُ.ُُٕٔمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُٕٔمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُٖٕمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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ُ(وُ ماُدُ )ُيفُ ُؿُ وُاالقُ .ُْٖ
أمُُُفمذىبُاألخفشُإنيا،ُُضالخفُإالُفيياُيجيزكفُالُالذيفُكاختمؼ":ُُ(1)قاؿُأبكُحياف

ُ.ُ"حرؼُجر،ُُبىٍموُى
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ

ُفينفا ُاألخفش ُقكؿ ُبذكر ُحياف ُأبك ُحيافبىٍموُى)رد ُأبك ُكقاؿ ،ُ ُكأماُ(2)( ُبىٍموُى):" فمذىبُ(
وُالُيجكزُبعدىاُإالُالخفضُ،ُكاختمؼُالذيفُالُيجيزكفُفيياُإالُالخفضُ،ُنٌُالجميكرُالبصرييفُإ

ؼُلماُبعدهُ،ُكزعـُبعضُالككفييفُكىكُمضا،ُدرُلـُينطؽُلوُبفعؿُكذىبُالفارسيُأنياُمص
كفُد،ُالمسألةفيُىذهُُالنحاةُُذكرُأبكُحيافُأقكاؿُكُ.ُ"جرُماُبعدىاُكانتُبمعنىُغيرُفإياُنأ

ُ.ُالمسألةىذهُأفُيبدمُرأيوُفيُ
ُ

ُ(إلُافُيكوفُزيدُيُاحدُ اًنُ اُجُ مُ )ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .85ُ
،ُكذلؾُُ(أفُيككف)القاسـُالزجاجيُفيُأدكاتُاالستثناءُإالُكعدُأبكُ:ُ"ُ(3)قاؿُأبكُحياف

إالُأفُيككفُزيدُ؛ُفإفُيككفُفيُمكضعُُماُجاءنيُأحدُهُ،ُإنماُاالداةُخاصةُ،ُفإذاُقمتُ:ُكىـ
كأنؾُقمتُ:ُ،ُألفُالككفُغيرُاألحدُ،ُكذلؾُفيُلغةُأىؿُالحجازُُ:قاؿُاألخفشُُ،ُاسـُمنصكب

:ُماُجاءنيُأحدُإالُحمارانُ،ُكىيُفيُلغةُتميـُمرفكعُعمىُكقكلؾُ،ُماُجاءنيُأحدُإالُككفُزيدُ
ُخفشُكماُترلُاستثناءُمنقطعان"ُ.فجعموُاأل،ُالبدؿُمفُأحدُىكُأقيسُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
انفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُمكضع)يككف(ُفيُالمثاؿُالسابؽُ،ُكىيُعندهُفيُُ

كذكرُمعوُأٌنوُفيُُمفُاالستثناءُالمنقطعُ،كعٌدُاألخفشُالمثاؿُالسابؽُُمكضعُاسـُمنصكبُ،
،ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُُعمىُالبدؿُ،ُكىيُلغةُتميـُ،ُكقاؿُعنياُ:ُىيُاألقيسرفعُُمكضعُ

ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُ

                                                           

ُ.ُُٕٗمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُٕٗلسالؾُمنيجُاُ(ِ)
ُ.ُُٕٗمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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ُاؿُ الحُ ُابُ دُ 
ًُ مُ األ ُاُيُافُ ُوؿُ القُ .86ُ المُ ُارؼُ  ُ المُ ُا ُاؿُ م ُالحُ عُ ُدةُ صُ ى ُنُالفظاُم
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػاؿُ  ػػػػػػر ؼُ ُإ فُاُو الاح  ى ق ػػػػػػدُاُل فاظػػػػػػاُمُع  ُف اعا
ُ

ػػػػػػد ؾُ ُم  انػػػػػػ ُىناك يػػػػػػر هُ   حا ػػػػػػدُاُك و  ى ي  ُاجا
ُ
ُ

ُالمنتصبةُعمىُالحاؿُ،ُُ(1)قاؿُأبكُحياف ُالمعارؼُلفظان ُاألسماء ُفيُىذه ُاختمفكا ُ"كقد :
ُ،ُككٌممتوُفاهُإلىُفٌيُ،ُفذىبُاألخفشُكالمبردُإلىُأنياُليستُبأحكاؿ ُنحك:ُمررتُبيـُالجٌماءى
فيُالحقيقةُ،ُإنماُاألحكاؿُىيُالعكامؿُالمضمرةُالناصبةُلياُ،ُكاختمؼُىؤالًءُ،ُفبعضيـُقٌدرُ
تمؾُالعكامؿُأفعاالنُ،ُكاألفعاؿُنكراتُ،ُكبعضيـُقٌدرىاُأسماءُمشتقاتُمفُتمؾُاألفعاؿُ،ُكذىبُ
رةُأبكُبكرُبفُطاىرُالًحدىبُكتمميذهُابفُخركؼُفيُجماعةُإلىُأنياُليستُمعكلةُلعكامؿُمضم

بؿُكاقعةُمكقعُأسماءُالفاعميفُمنتصبةُعمىُالحاؿُمشقةُمفُألفاظياُ،ُكمفُمعانيياُ،ُزعـُابفُ
ُميعتركةُ ُتعترؾُالعراؾُأك ُإما ،ُ ُالًعراؾى ُفيككفُالتقديرُفيُأرسميا ،ُ ُمذىبُسيبكيو خركؼُأٌنو

ُالعراؾُأكُمعتركةُ"ُ.
(ُثبلثةُمذاىبُ،ُأحدىاُ:ُ:ُ"ُكأماُكٌممتوُفاهُإلىُفٌيُ،ُففيُنصبُ)فاهُ(2)كقاؿُأبكُحياف

ُإنماُ ُعمى)فاه( ُليستُمبنية لىُفيو ُكا  ،ُ ُأمُمشافيان ،ُ ُمنصكبُعمىُالحاؿ ُأٌنو مذىبُسيبكيو
ُلؾُ،ُكالثاني:ُمذىبُاألخفشُأٌنوُمنصكبُ ُفيُقكليـُ:ُسقيان ُ)لؾ(ُبعدُسقيان جاءتُلميبييفُكػ

ُ،ُُ(3)﴾النّْكاحًُُعيٍقدىةُىًُزميكاتىعٍُُكىال ﴿بإسقاطُحرؼُالجرُ،ُأمُمفُفيوُإلىُفٌيُ،ُنحكُقكلوُتعالىُ:
عمىُعقدةُالنكاح،ُكالثالثُ:ُمذىبُالككفييفُأٌنوُمنصكبُبفعؿُمضمرُيدؿُعميوُالظاىرُ،ُُأم

ُ.ُتقديرةُ،ُجاعبلنُفاهُإلىُفٌيُ،ُفدؿُكممتوُككممنيُعمىُجاعؿ
نكُ:ُ"ُكأماُمررتُبيـُثبلثىتىيـُإلىُالعشرةُ؛ُفإفُالعربُتختمؼُفيوُ،ُفبُ(4)كقاؿُأبكُحياف

ذاُأرادكاُ ُبالقكـُخمسًتيـُُ،ُكا  تميـُيجعمكنوُتابعانُلؤلكؿُعمىُطريؽُالتككيدُ،ُنحكُقكليـُ:ُمررتي
،ُ،ُفيقكلكفُ:ُمررتُبالقكـُخمستىيـمعنىُاالنفرادُلـُيقكلكاُإالُكحدىـُ،ُكأماُالحجازيكفُينصبكنوُ

ذاُأرادكاُمعنىُالتككيدُلـُتقكلكاُإالُكميـُكأجمعيفُ.ُكأماُماُجاكزُا لعشرةُ،ُففيوُخبلؼُفمنيـُكا 
ُثبلثةُ ُبكاحدُمنصكبُ، ُفيسرُالعدد ُإذا ُكالصحيحُالجكازُ،ُكفيو مفُأجازُ،ُكمنعـُمفُمنعُ،
ُكقدُحكىُاألخفشُذلؾُفيُ ،ُ ُإلىُضميرُاالسـ ُأفُتضيؼُالعدد :ُ ُأحدىا ،ُ ُفيُالتأكد أكجو

أمُجميعانُ،ُمرٌكبُالعددُفيُكتابوُاألكسطُ،ُأفُمفُالعربُمفُيقكؿُ:ُجاءكاُخمسةُعشًرىـُ،ُ
ُ،ُ ُعشرييـ ُالقكـ ُقاـ :ُ ُذلؾ ُأجاز ُمف ُيقكؿ ُككذلؾ ُالمؤكد، ُاالسـ ُإلىُضمير فأضاؼُالعدد

                                                           

ُ.ُُْٖمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُٖٓمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُِّٓ/ِسكرةُالبقرةُُ(ّ)
ُ.ُُٕٖمنيجُالسالؾُُ(ْ)
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،ُفتقكؿُ:ُمررتُبالقكـُأحدُعشرُرجبلنُ،ُُبالتمييزُتأتيُبؿُ،ُاالسـُإلىُيضاؼأفُالُ الثاني:
ُأحدُ عشرُ،ُكمررتُبالقكـُعشريفُرجبلنُ،ُُكالثالثُ:ُأفُتحذؼُالتمييز،ُفتقكؿُ:ُمررتُبالقـك

ُ"ُ.ُكمررتُبالقكـُعشريف
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُىناُُُ ُكذكر ،ُ ُالحاؿ ُتنتصبُعمى ُالمعارؼُالتي ُقكؿُاألخفشُفي ُبذكر ُحياف ُأبك انفرد
ُىيُاألحكاؿُإنماُ،ُالحقيقةُفيُبأحكاؿُليستُىذهُالمعارؼ ؤلخفشُثبلثةُأقكاؿُ،ُُالقكؿُاألكؿُ:ل

:ُفيُنصبُكممة)فاه(ُفيُقكليـُ:ُكٌممتوُفاهُإلىُكالقكؿُالثاني،ُُلياُالناصبةُالمضمرةُالعكامؿ
ُكالقكؿُالثالثُ:ُأضاؼُالعدد،ُُفيٌُُإلىُفيوُمفُأمُ،ُالجرُحرؼُبإسقاطُمنصكبُأٌنوكىكُُفٌيُ،

،ُكذكرُمعوُُالمسألة،ُكلـُيبدُرأيوُفيُأقكاؿُاألخفشُفيُىذهُُُإلىُضميرُاالسـُالمؤكدُالمركب
ُُ.ُالمسألةكاؿُكمذاىبُالعمماءُفيُىذهُقأ
ُ

ُالُمحُ ُرُ كُ المنُاُرُ دُ صُاالمُ ُوعُ ق ُوُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .87ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػػػػػد رُ  ػػػػػػػػػػػالُمُم نك ػػػػػػػػػػػرُ ُم صا ُي ق ػػػػػػػػػػػعُاُح 

ُ
ىػػػػػػػػػػةُ ُد ك ثاػػػػػػػػػػر ةُ   ُط م ػػػػػػػػػػعُاُزيػػػػػػػػػػدُُّكد غا

ُ
ُ

يقكؿُكقكعُالمصدرُالمنٌكرُحاالنُيكثرُ،ُثـُمثؿُبقكلوُ:ُبغتةنُزيدُطمع،ُ:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحياف
تةنُ،ُكالُخبلؼُفيُجكازُقكلؾُ:ُأتيتوُركضانُكمشيانُكعدكانُ،ُكبغتةُمصدر،ُفتقكؿُبغتُيبغتُبغ

ُ،ُ ُأشبييا ُكما ُالكمـ ُكاختمؼُالنحكيكفُفيُتخريجُىذه ،ُ ُكمفاجأةن ُفجاءةن ُكلقيتو ،ُ ُصبران كقتمتو
ذىبُالككفيكفُ،ُكاألخفشُكالمبردُإلىُأنياُمفاعيؿُمطمقةُ،ُقاؿُاألخفشُكالمبردُ:ُإٍفُقبؿُكؿُمف

ُمقدراُن ُفعبلن ُمنيا ُكاعطيتوُُكاحد ،ُ ُكقتمتوُاصبرهُصبران ،ُ ،ُكىكُالحاؿُأمُزيدُطمعُيبغتُبغتةن
ُمنصكبةُباألفعاؿُالسابقةُ،ُكليسُفيُ ُإنيا ُ،ُكقاؿُالككفيكف: ُ،ُككذلؾُسائرىا ُنقدان الماؿُانقده
ُسيبكيوُ ُكذىب ،ُ ُصبره ُمعنى ُفي ُكقتمو ،ُ ُنقدت ُمكضع ُفي ُأعطيت ُألف ُ؛ ُالحاؿ مكضع

ضعُالحاؿُ،أمُأعطيتُزيدانُالماؿُمنتقدانُ،ُكقتمتوُمصبكرانُ،ُكالجميكرُإلىُأنياُمصادرُفيُمُك
فكافُينبغيُلمناظـُُكمفُالمصادرُماُيٌطردُكقكعوُحاالنُ،:ُ"ُ(2)كقاؿُأبكُحيافُ"ُ.ككذلؾُباقييا

كالُيأتيُبعبارةُغيرُمخٌمصةُ،ُكىيُقكلوُ:ُإفُذلؾُيكثرُ،ُأمُكقكعُالمصدرُُأفُيبيفُذلؾُ
،ُ ُ:ُكالذمُيطردُكقكعوُحُالنكرة ُمنيا ُالناظـُفيُبعضُكتبوُثبلثةُمكاضعُ، ُذكره االنُعمىُما

فإفُدخمتُُأكُنحكهُكقكعُالمصدرُحاالنُعندُسيبكيوُ،،ُقكليـُ:ُأماًُعممانُفعالـُ،ُيٌطردُفيُىذهُ
ُفعالـُ،ُأمُلمعمـُفعالـُ،ُكزعـُعكؿُلوُعندُسيبكيوُ،ُفتقكؿُ:أماُ،ُفيكُمفعميوُاأللؼُكالبلـ ـي الًعم

                                                           

ُ.ُُٖٖمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُٖٗ-ُٖٖمنيجُالسالؾُُ(ِ)
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بُالمصدرُفيُنحكُىذاُمعرفانُكمنٌكرانُ،ُإنماُىكُعمىُالتأكيدُ،ُكالعامؿُفيوُماُاألخفشُأفُانتصا
ُ ُىناُتقديموُكماُلـز ُ،ُكلـز ـى بعدُالفاءُ،ُالتقديرُ:ُميماُيكفُمفُشيءُفالمذككرُعالـُعممانُأكُالعم

ُـىُفىأىمَّا ﴿تقديـُالمفعكؿُبوُفيُقكلوُتعالىُ: كييفُأفُعممانُ،ُكزعـُبعضُالنحُ(1)﴾تىٍقيىرٍُُفىبلُاٍليىًتي
ُفيُنحكُماُتقدـُمنصكبُعمىُالمفعكؿُبوُسكاءُأكافُمعرفةُأكُنكرةُ،ُكالعامؿُبوُفعؿُ ـى كالعم

ُ،ُفالذمُكصفتُعالـ"ُ. ـى :ُُ(2)قاؿُالمرادمُكُالشرطُُالمقدـُ،ُكالتقدير:ُميماُتذكرُعممانُأكُالعم
ُ،ُُ:قتصرُفيياُالسماعُ،ُمنياُقكليـاستثنيُفيُالتسييؿُثبلثةُأنكاعُُالُي" ُكافُفمكأماُعممانُفعالـه

ُالتاليُالمصدر ُالمنكرُأفُإلىُاألخفشُكذىبُ،لوُمفعكؿُسيبكيوُعندُفيكُبأؿُمعرفا)أما(
ُُ."ُمطمؽُمفعكؿ(ُأما)ُبعدُكمييماُكالمعرؼ

ُاألخفشُكذىب،ُُالحاؿُىكُأنوُالحاؿُمكقعُالمصدرُفيُسيبكيوُمذىب :"ُ(3)كقاؿُالمرادم
ُُ"ُ.الحاؿُىكُالمحذكؼُعامموُك،ُمطمؽُمفعكؿُأنوُإلىُكالمبرد
كالعامؿُُ،وُمنصكبُعمىُالمصدريةُاألخفشُكالمبردُإلىُأنٌُ:ُ"كذىبُُ(4)قاؿُابفُعقيؿُك

ُ.ُبغت(ُعندىماُىكُالحاؿُالُ)بغتة("ي)بغتةُ،ُكُوُمحذكؼُُكالتقديرُ:ُطمعُزيدُيبغتفي
ُاليكارمُك ُجابر ُابف ُُ(5)قاؿ ُالمصادر ُىذه ُإلىُأفُجميع ُ"كذىبُاألخفشُكالمبرد تيُال:

ُ ُالحاؿ ُفيُمكضع ُالجميكر ُكالفعؿُليستُبأحُكجعميا ،ُ ُمقدر ُبفعؿ ُتعربُمصادر نما ُكا  ،ُ اؿ
ُُُفيُمكضعُالحاؿُ"ُ.المقدرُ

:ُعُبعد)أما(ُالتيُلمتفضيؿُ،ُكقكلؾكمفُالمطردُالمصدرُالكاق:ُ"ُُ(6)كقاؿُابفُجابرُاليكارم
نكرةُ،ُُاءُ،ُسكاءُأكافُمعرفةُأـفالأماُالًعمـُفعالـُ،ُكاألخفشُيعربوُمصدرانُ،ُكالعامؿُفيوُماُبعدُ

ُ.يءُفعالـُعممانُ،ُفيكُمصدرُمؤكد"فيككفُالتقديرُ:ُميماُيكفُمفُش
،ُىيناُمنصكبُبفعؿُمضمركالمبردُإلىُأفُالمصدرُىبُاألخفشُكذ":ُُ(7)قاؿُالشاطبيُك

ُ ُ،نصبُالمصادر ُحذؼُُالمطمقة ُكلكف ،ُ ُالحاؿ ُفيُمكضع ُالمضمر ُكالفعؿ ُمصدرهُ، كقاـ
ُ.ُ"كلـُينكرُمذىبُسيبكيوُالجكازُ،خفشُفذلؾُعندهُعمىُ،ُكاألمقامو

                                                           

ُ.ُٗ/ّٗسكرةُالضحىُ(ُ)
ُ.ُٖٗٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُٗٗٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُُٖٗ-ُٖٖ/ِشرحُابفُعقيؿُُ(ْ)
ُ.ُُِٖٗ/ِشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ٓ)
ُ.ُُِٖٗ/ِشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ٔ)
ُ.َُْْ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ٕ)
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ُ:ُالىو ي ُوالىحميؿ
كالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُُُُكابفُعقيؿُ،ُكابفُجابرُاليكارمُذكرُأبكُحيافُ،ُكالمرادمُ،

ُأبكُحياف ُفأما ،ُ ُُأحكاالن ُالقكؿُاألكؿ:ُفيُتخريجُفُكقكعُالمصادرُالنكرة ذكرُقكليُاألخفشُ،
ُكىكُ،ُمقدراُنُفعبلُنُمنياُكاحدُكؿُقبؿُأفٌُُكُ،ُمطمقةُمفاعيؿُحكاؿُ،ُكىيُعندهالمصادرُالتيُتقعُأ

،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُفيُتخريجُىذهُالمصادرُالتيُتقعُُبغتةُنُيبغتُطمعُزيدُأم،ُُالحاؿ
أحكاالنُ،ُفييُعندُالككفييفُمنصكبةُباألفعاؿُالسابقةُلياُ،ُكىيُعندُسيبكيوُكالجميكرُمصادرُ

ُ.ُالمسألة،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُفيُمكضعُالحاؿ
ُفييُعندُ ،ُ ُسكاءُأكانتُمعرفةُأكُنكرة ُكنحكه ،ُ ُفعالـ ًُعممان ُ:أما القكؿُالثانيُفيُقكليـ

كماُىكُمكضحُفيُُالمسألةاألخفشُمفعكؿُمطمؽُ،ُكذكرُأبكُحيافُمعوُأقكاؿُالنحاةُفيُىذهُ
ذىبُاألخفشُ؛ُألفُالمصدرُالمؤكدُالُتدخموُ:ُفييبعدُفيوُمُ(1)األعمى،ُثـُقاؿُعفُقكؿُاألخفش

ُ.ُالمسألةكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ.ُفُادعىُزيادتيا"ُأاأللؼُكالبلـُإالُ
ُفيُفالمرادمُُأماُك :ُ ُاألكؿ ُفالقكؿ ،ُ ُالحاؿ ُمكقع ُالمصدر ُقكليُاألخفشُفيُكقكع ذكر

ُ،ُفاالسـُالكاقعُبعد)ُأما(ُع ندُاألخفشُسكاءُأكافُمعرفةُأكُنكرةُ،ُفيكُقكليـ:ُأماًُعممانُفعالـه
مفعكؿُمطمؽُ،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُ؛ُفإفُاالسـُُالمعرفةُالكاقعُبعد)أما(ُيككفُمفعكؿُلوُعندُ
سيبكيوُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذاُالقكؿُ،ُكأماُالقكؿُالثانيُ:ُالمصادرُالتيُتقعُ

فييُعندُسيبكيوُالحاؿ،ُ‘ُرُمعوُقكؿُسيبكيوُأحكاؿُعندُاألخفشُ،ُىيُمفاعيؿُمطمقةُ،ُكذك
كرُقكؿُاألخفشُفيُالمصادرُالتيُتأتيُحاالنُ،ُذكأماُابفُعقيؿُُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ.

العامؿُالمحذكؼُىكُالحاؿُ،ُكذكرُفيياُمحذكؼُ،ُُكفيُعندهُمنصكبةُعمىُالمصدريةُ،ُكالعامؿُ
ُ.ُالمسألةوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُأقكاؿُالنحاةُالتيُذكرىاُأبكُحيافُ،ُلـُيبدُرأي

،ُيُحاالُنالمصادرُالتيُتأتفيُُ،ُفالقكؿُاألكؿُ:ُاألخفشُيذكرُقكلفُكأماُابفُجابرُاليكارم
ُمحذكؼيف ُكالعامؿُفييا ،ُ ُمنصكبةُعمىُالمصدرية ُُكُيُعنده ُالحاؿُ،ُ، العامؿُالمحذكؼُىك

،ُكالقكؿُُالمسألةألخفشُفيُىذهُكذكرُأقكاؿُالنحاةُالتيُذكرىاُأبكُحيافُ،ُلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُا
ُمصدرُمؤكدُُاألخفشُعندُفييُ،ُنكرةُأكُمعرفةُأكانتُسكاءُ،ُفعالـًُعمماُنُأما:ُقكليـُفيُالثاني

ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذاُالقكؿُ.
المصادرُالتيُتقعُحاالنُ،ُكىيُعندهُمفاعيؿُمطمقةُذكرُقكؿُاألخفشُفيُكأماُالشاطبيُفُ

ُعؿُالمضمرُفيُىكُالحاؿُ،ُكقاؿُالشاطبيُ:ُلـُينكرُاألخفشُمذىبُسيبكيو،لفعؿُمضمرُ،كالف
رأيوُُحُالسابقكفُ،ُكلـُيبدًُاُريُذكرُالشكىكُأفُالمصدرُحاؿُبنفسوُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُالت

ُ.ُالمسألةفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُٖٖمنيجُالسالؾُُ(ُ)
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ًُ اُجُ ذُ ا(ُإُ )امُُّفيُوؿُ القُ .88ُ ُةر ُكُ فةُنُ ىاُصُ دُ  ُادُ ُا
ُحياف ُأبك ُ"ُ(1)قاؿ ُأتيتُبعد): ذا ُأماكا  )ُ ُنكرة ُفصديؽبصفة ُصديقان ُأما ُقكلؾُ: ُنحك ،ُ،

،ُمذىبُُفصديقانُعندُاألخفشُمنصكبُبيككفُمقدرةُ،ُكالتقديرُ:ُأماُأفُيككفُصديقانُفصديؽ
ُ.ُ"كالعامؿُفيوُفعؿُالشرطُالمقدر،ُسيبكيوُأٌنوُمنصكبُعمىُالحاؿُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
خفشُفيُالصفةُالنكرةُالكاقعةُبعد)أما(ُفييُعندهُمنصكبةُقكؿُاألبذكرُبكُحيافُأُدُرانف

،ُكلـُيبدُرأيوُفيُعمىُالحاؿُُةمنصكبفيياُ،ُفييُعندهُُ،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوبيككفُالمقدرةُ
ُ.ُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُن دا م(ُيُافُ ُؿُ وُا.ُالقُ 89 ُإياس  ُُ)انت 
ُاليكارم ُجابر ُابف ُأُ(2)قاؿ :ُ ُقكليـ ُالمطرد ُ"كمف :ُ،ُ ُ)نيٍببلن( ُكاألصؿ ،ُ ُنىٍببلن ُإياسه نت

كسيبكيوُعممانُ،ُكاألحنؼُحممانُ،ُكحاتـُجكدانُ،ُكزىيرُشعرانُ،ُكىذاُمطردُكثيرُ،ُكضابطوُقصدُ
التشبيوُ،ُكيحتمؿُأفُيككفُتمييزُمفُالفاعؿُ،ُألفُالمعنىُ:ُأنتُالكثيرُعمموُ،ُكيجتمؿُأفُ

ُبعدُمثؿُ؛ُألفُالمعنىُ:ُأنتُمثؿُإي ُ،ُيككفُتمييزان ُ،ُكالخبرُكجعموُاألخفشُمصدُراسُنببلن ان
ُ.ُُأنتُنبيؿُنببلنُ"ُ،ُكالتقدير:ُمحذكؼُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
،ُ،ُكىكُعندُاألخفشُمصدرُذكرُقكؿُاألخفشُفيُإعرابُنببلُنبانفردُابفُجابرُاليكارمُ

ُا.ُكىذُأنتُمثؿُإياسُنببلُنكيحتمؿُأفُيككفُتمييزانُبعدُمثؿُ،ُألفُالمعنىُ:ُمُ:ُكثـُقاؿُاليكاُر
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضيدؿُ

ُوضنُ  ُامُ اُالُايُ مُ امُ  ُعُ م ُعُ ُاؿُ حُ الُاُيُـ دُ قُاى ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .90ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػؿُ  ػػػػػػم فُ ُو ع ام  ػػػػػػؿُ ُم  ان ػػػػػػ ُ   ُلُ ُالاف  ا
ُ

وف ػػػػػػػػوُ   ر  راُمُح  ػػػػػػػػؤ خ  ػػػػػػػػ ُ ُل ػػػػػػػػفُاُم  ُي  ام 
ُ
ُ

ػػػػػػػػػػػتُ ُك ى ماػػػػػػػػػػػؾُ  ػػػػػػػػػػػأ فُ ُل يا ك  ن ػػػػػػػػػػػد رُاُو  ُو 
ُ

ػػػػوُ   يدُ ُن حا ػػػػ   ػػػػى ق رّاُمُ   ػػػػرُاُف ػػػػيُم  ا ُى ج 
ُ ندرُتقديـُالحاؿُوُيعنيُأنٌُُندرُنحكُسعيدُمستقرانُفيُىجر،كأماُقكلوُ:ُ"ُ:ُ(3)قاؿُأبكُحياف

ؿُ،ُكفيُىجرُجارُكمستقرأُحا،ُفسعيدُمبتدأُُإذاُكافُظرفانُأكُمجركرانُ،،ُعمىُعاممياُالمعنكمُ
ذاُكافُالعامؿُفيُالحاؿُظرفانُأكُفُفيُمكضعُخبرُالمبتدأُ،ُكىكُالعامؿرُكمجرُك يُالحاؿُ،ُكا 

جارانُكمجركرانُ،ُكالحاؿُاسـُصريحُ،ُفمذىبُالبصرييفُمنعُتقديـُالحاؿُعمىُالعامؿُ،ُإذُذاؾُ
ُفيُالدار،ُفيُنحكُ: ُ،ُكقائمانُزيده كقاؿُأبكُبكرُبفُظاىرُ:ُلـُيختمفكاُفيُُقائمانُفيُالدارُزيده

                                                           

ُ.ُُٖٗ/ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِٗٗ/ِشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ِ)
ُ.ََُِمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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ُفإفُتامتناعُ ،ُ ُفيُالدارُزيد ُعمىُالعامؿُقائمان ُقدـ ُالحاؿُُكتأخرُذم، ُفيُ، ُقائمان ُزيد نحك:
،ُفأجازُذلؾُالفراءُكاألخفشُفيُبعضُكتبوُ،ُكمنعوُفيُبعضُ،ُكأجازُاألخفشُأيضانُفيُالدار

الجممةُالحاليةُالمقركنةُبالكاكُ،ُنحكُ:ُزيدُكمالوُكثيرُفيُالبصرةُ،ُألنوُفيُمعنىُزيدُإذُمالوُ
ُكثيرُفيُالبصرةُ".ُ

،ُ:ُفداءنُلؾُأبيُكأميُ،ُأفُيككفُ)فداءن(ُحاؿُكأجازُاألخفشُفيُقكليـُ":ُُ(1)دمقاؿُالمراُك
ُكفيياُمذاىبُُ،ُكمنياُ:،ُُ"كنحكُ:ُسعيدُمستقرانُفيُىجر:ُُ(2).ُكقاؿُالمرادمكالعامؿُفيوُ)لؾ(ُ

ُ ُالفراءالجكاز ُذىب ُإليو ُأحُمطمقان ُفي ُجميكرُُقكليوُدكاألخفش ُقاؿ ُكبو ،ُ ُمطمقان ُكالمنع ،
ُ.ُ"البصرييف
ُالكردمُك ُابف ُالمضمفُ"ُ:ُ(3)قاؿ ُالظرؼ ُككذلؾ ،ُ ُىذه ُمف ُشيء ُعمى ُالحاؿ ُيقدـ فبل

–قاؿُالشيخُُ،ُعندناُمقيمانُ،ُكالماؿُلؾُخالصاُنُيدُهُزُالجر،ُنحك:تقرارانُأكُعديموُمفُحركؼُاس
ُ.خفش"ُكتبوُكفاقانُلؤلفيُبعضُُ–رحموُاُ
:ُأفُيككفُظرفانُأكُدكفُحركفوُفُالمتضمفُمعنىُالفعؿُكيستثنىُم:ُ"ُ(4)قاؿُابفُىشاـُك

ُ:كقكلوُبو،ُكالمخبرُعنوُالمخبرُبيفُالحاؿُتكسطُبقمةُمجركرانُمخبرانُبيماُ،ُفيجكز
ػػػػاذُ ُد ن ػػػػا ؼُ ُع  ػػػػوا ػػػػوُ ُع  ضُ ُو ىا لّػػػػةُ ُد ػػػػاد  ُذ 
ُ

ػػػر ا  ُو لًُو لُن صا ـا ػػػد  ُي  ا ـا ُف م ػػػ ـا ل ػػػد ياك 
(5)ُ

ُ
ُ

ةُنخُىُاأٍلىٍنعىاـًُُىىًذهًُُبيطيكفًًُُفيُمىا:ُ﴿بعضيـُككقراءة ُكىالسَّمىكىاتُي:ُ﴿ككقراءةُالحسفُ،(6)﴾ًلذيكيكًرنىاُاًلصى
ُ.ُالناظـُ"ُكتبعوُاألخفش،ُقكؿُكىكُ،(7)﴾ًبيىًميًنوُُمىٍطًكيَّاتُو
ُمعنىُتضمفُماُكىك،ُُالمعنكمُعاممياُعمىُالحاؿُتقديـُيجكزُال:ُ"ُ(8)قاؿُابفُعقيؿُك
ُندرُكقد،ُكالجارُُكالظرؼُ،ُكالتشبيو،ُُالتمنيُكحركؼ،ُُاإلشارةُكأسماءُ،ُحركفوُدكفُالفعؿ

ُفيُمستقراُنُسعيدُه:ُكالمجركر،ُنحكُكالجارُ،ُعندؾُقائماُنُزيدُه:ُنحكُالظرؼُعاممياُعمىُتقديميا
ُاألخفشُكأجازه،ُُالتاءُكسرُمفُقراءةُفي﴾ًُبيىًميًنوُمىٍطًكيَّاتُوُكىالسَّمىكىاتُي﴿ ،ُمنوُقكلوُتعالى:ىجر
ُ.ُ"قياساُن

                                                           

ُ.ُُٕ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُِٕ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُُٕانظر:ُتحريرُالخصاصةُفيُتيسيرُالخبلصةُُ(ّ)
ُ.ُِٕٗ-ِٖٕ/ِأكضحُالمسالؾُُ(ْ)
ُ.ُُِْ/ِفيُشرحُاألشمكنيُُكببلُنسبةُالبيتُمفُالطكيؿُ،ُلـُأقؼُعمىُقائموُ،ُُ(ٓ)
ُ.ُُّٗ/ٔسكرةُاألنعاـُ(ٔ)
ُ.ُٕٗ/ّٗسكرةُالزمرُ(ٕ)
ُ.َُِِ-َُِ/ِعقيؿُُانظر:ُشرحُابفُ(ٖ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
خفشُفيُتقديـُكابفُعقيؿُقكؿُاألكابفُىشاـُُكالمرادمُ،ُكابفُالكردمُ،ُفُ،ذكرُأبكُحيا

ُالجارُ ُالظرؼُأك ُأبكُحيافُُ،المجركرُكالحاؿُعمىُعاممو ُففأما ُالمسألةنقؿُلؤلخفشُفيُىذه
ثبلثةُأقكاؿ:ُاألكؿُ:ُإٌنوُأجازُتقدـُالحاؿُعمىُعاممياُ،ُكالثاني:ُمنعُتقدـُالحاؿُعمىُعامميا،ُ

أكُجارانُكمجركرانُُ،ُكالثالثُ:ُأجازُتقدـُالحاؿُالجممةُعمىُعاممياُ،ُإذاُكافُجارانُإذاُكافُظرفانُ
،ُكقدُلخصُأبكُحيافُأقكاؿُالنحاةُفيُُالمسألةوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُيكمجركرانُ،ُُكلـُيبدُرأ

،ُُ:ُ"كتمخصُمفُىذاُكموُأفُالعامؿُفيُالحاؿُ،ُإذاُكافُظرفانُأكُجارانُكمجركراُنُ(1)ذلؾُ،ُفقاؿ
ُكىكُقكؿُالجميكرُمفُ ،ُ ُالُيجكزُمطمقان :ُ ُأحدىا ُأقكاؿُ: ُالحاؿُعميوُكحده ففيُجكازُتقديـ

،ُكأحدُقكليُاألخفشُ،ُكالثالثُ:ُأفُالحاؿُإفُُأٌنوُيجكزُ،ُكىكُقكؿُالفراءُ،ُكالثانيُ:ُالبصرييف
الُفبلُ،ُكىكُقكؿُالككفييفُ،ُكالرابعُ:ُأفُالحاؿُإ فُكانتُكانتُمفُضميرُمرفكعُجازُذلؾُ،ُكا 

ُلبعضُ ُقكؿ ُكىك ،ُ ُبضعفو ُمحككمان ُجاز ُصريحة ُحاالن ُكاف ف ُكا  ،ُ ُجاز ُمجركران ُأك ظرفان
ُأصحابنا".

ُالمرادمُُ ُالحاؿُعمىُالعامؿُكصاحبذكرُقكليُفكأما ُُيااألخفشُتقديـ فالقكؿُاألكؿُ:ُ،
إذاُأجازُاألخفشُتقديـُالحاؿُعمىُعاممياُكصاحبياُ،ُكالثانيُ:ُأجازُتقديـُالحاؿُعمىُعامميا،ُ

ُفقاؿ ،ُ ُفيُأحدُقكليوُ،ُكذكرُمعوُأقكؿُالنحاة ُأكُجارُكمجركران ُالمنع :"ُ(2)العامؿُكافُظرفان
ليوُ،ُمطمقاُنُكالجكاز،ُُالبصرييفُجميكرُقاؿُكبوُ،ُمطمقاُن ،ُُقكليوُأحدُفيُكاألخفشُالفراءُذىبُكا 

ُفيُمذىبُكىكُغيرىماُكانتُإفُكيضعؼُجر،ُحرؼُأكُظرفاُالحاؿُكانتُإفُبقكةُكالجكاز
"ُ.ُكلـُالككفييفُمذىبُكىكُ،الدارُفيُقائماُنُأنت:ُنحك،ُمضمرُمفُكانتُإفُكالجكاز،ُالتسييؿ

ُ.ُالمسألةيبدُرأيوُفيُقكليُاألخفشُفيُىذهُ
ذكرُقكؿُاألخفشُفيُمنعُتقديـُالحاؿُعمىُعاممياُإذاُكافُظرفانُأكُجارانُفكأماُابفُالكردمُ

ُكجو،ُدكفُكجوُعمىُالتقديـُبجكازُليذيفُمزيةُعؿجُكالصحيح:ُ"ُ(3)كمجركرانُ،ُكقاؿُابفُالكردم
:ُنحكُتأخرُإذاُيجكزُكالُىجر،ُفيُمستقراُنُزيدُه:ُنحكُ،ُمتقدماُنُالحاؿُذكُكافُإذاُفيجكزُكجو،
"ُ.ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُمنعُتقديـُالحاؿُعمىُعاممياُإذاُزيدُعندؾُمقيماُن

رُقكؿُاألخفشُفيُجكازُذلؾُالكاردُعندُباقيُالشراحُكافُظرفانُأكُجارانُكمجركرانُ،ُكلكفُلـُيذك
.ُ

ُ ُابفُىشاـ ُالحاؿُعمىُعامموُفكأما ُذكرُقكؿُاألخفشُفيُتقديـ ُإذا كافُمفُالمتضمفُ،
فأجازُاألخفشُذلؾُ،ُكقاؿُُمعنىُالفعؿُدكفُحركفوُ،ُأفُيككفُظرفانُأكُمجركرانُمخبرانُبيماُ،

                                                           

ُ.ََُِمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُِٕ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُُٕانظر:ُتحريرُالخصاصةُفيُتيسيرُالخبلصةُُ(ّ)
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ُىشاـ: ُكأفُ،ُضركرةُالبيتُأفُ"كالحؽُابف ُُخالصة: ُما)ُلصمةُمعمكالفُمطكياتُك، ُكلػُ،(
ُالًُتًو،كضُىبيُقٍُمُىُبمعنىُألنياُ(ُ؛قبضتو)فيُمستترُضميرُعمىُعطؼُ(السمكات)ُكأفُ،(ُقبضتو)

عمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُُ.(1)عامميا"ُالُالحاؿُمعمكؿُ(بيمينو)كُمبتدأ،
يـُالحاؿُعمىُعاممياُ،ُإذاُكافُظرفانُأكُفيُجكازُتقدُاألخفشذكرُقكؿُفأماُابفُعقيؿُُ.ُالمسألة

ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُجارانُكمجركرانُُقياسانُ،
ُيؿُ  ُ فُاالىُ ُؿُ  ُ فُام ُاُ عُ ُؼُ رُاالظُ ُيُـ دُ قُاىُ ُيُافُ ُؿُ وُا.ُالقُ ُٗ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػػػػػوُ  ن حا ػػػػػػػدُ ُو  يا ػػػػػػػفُاُا ناف ػػػػػػػعُ ُم فاػػػػػػػر داُمُز  ُم 

ُ
ػػػروُ   ازُ ُم   انػػػاُمُع ما ػػػى ج  ػػػفُاُل ػػػفُاُم  ا ُي ي 

ُ
ُ

"أفعؿُالتفضيؿُتكٌسطُىناُبيفُحاليفُ،ُكىما)مفردانُكمعانان(،ُكالُينتصبُُ:ُ(2)أبكُحيافقاؿُ
ُمفردانُُالحاالفُمعُأفعؿُالتفضيؿُإالُإذاُكافُالتفضيؿُكاقعانُفيُصفةُلمختمفيفُذاتانُ،ُنحك: زيده

،ُكزيدهُُريطىباُنُمنوُأىٍطيىبُيُبيسراُنُىذاأنفعُمفُعمركُمعانانُ،ُأكُلمتحدُالذاتُمختمؼُالحاليفُ،ُنحك:ُ
فُكافُأحدىماُمتقدمانُعميوُألفُقاعدانُأخطبُمنوُقائمانُ،ُ العامؿُفيُالظرفيفُأفعؿُالتفضيؿُ،ُكا 

ُالخميسُ فُكافُمعنىُفعؿُ،ُكقالكا:ُزيدُيكـى ُ،ُكا  الظركؼُكالمجركراتُتتقدـُعمىُالعامؿُفييا
ُالجمعةُ،ُأحسفُي ُ.ُالظرؼُعمىُأفعؿُالتفضيؿُمسمكعانُ"ُحكىُأبكُالحسفُُتقديـُُمنوُيـك

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُفيُتقديـُالظرؼُعمىُأفعؿُالتفضيؿُ،ُكيبدكُمفُكبلـُُاألخفشانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُ

ُ.ُالمسألةلقكؿُاألخفشُفيُىذهُُعمىُمكافقتوأبيُحيافُ
ؿُ .92ُ ُاألميرُقائُـ ُيُافُ ُالاق وا ُماُيكوف  ُ(ُ)اخطب 

برفعُقائـُخبرانُ،ُُأخطبُماُيككفُاألميرُقائُـهُفيُنحك:،ُُجازُاألخفشأ"ُ:ُ(3)قاؿُأبكُحياف
،ُفيوُمجازافُ،ُأحدىماُ:ُإضافةُأخطبُإلىُالككفُ،ُكالثانيُ:ُاألخبارُبقائـُ،ُكىكُمفُُألخطب

:ضربيُزيدانُقائمانُ،ُُصفاتُاألعيافُعفُأخطبُالذمُىكُفيُالمعنىُككفُ،ُكمنعُرفعُقائـُفي
ُ ُنكرة ُأفُتككفُما ُأحكاؿُكيجكز ُأخطبي ُكافُاألصؿ ُناقصة ُكتككف ،ُ ُحيذؼُعائدىا مكصكفة
ُُُُُُ.ُكنايةُعفُاألحكؿ"ُحينئذيككفُاألميرُفيياُقائمانُفماُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُفيو )قائـ(ُخبرُألخطبُ،ُكقاؿُأبكُحيافُ:ُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُإعراب
ُُأحدىماُ،ُمجازاف ُُانيكالثُ،ُالككفُإلىُأخطبُإضافة: ُصفاتُمفُكىكُ،ُبقائـُاألخبار:
ُ.ُالمسألة،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُككفُالمعنىُفيُىكُالذمُأخطبُعفُاألعياف

                                                           

ُ.َُِٖ-ِٕٗ/ِأكضحُالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُِِمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.َُُُِمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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ُ
ُُيةُ الُ حُ الُاُمةُ مُاجُ الُاُيُاداُفُ ى ُدُامُ الُاُرُ دُ خُ ُؿُ دُاقُ ُاؿُ الحُ ُاوُ وُ ُوؿُ خُ دُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .93ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػعُ  م وا   ػػػػػػػاؿُ ُو  ًُ ُالاح  ػػػػػػػي م ػػػػػػػوُاُى ج  ما ُج 

ُ
  ًُ ػػػػػػا ياػػػػػػدُ ُك ج  ػػػػػػوُ ُز  م ػػػػػػوُاُن ػػػػػػاوُ ُو ىا ُر حا

ُ
ُ

إذاُكافُاسمانُمشتقانُمتقدمانُالُيجكزُ،ُ:ُ"كزعـُاألخفشُأفُخبرُالمبتدأُُ(1)قاؿُأبكُحياف
،ُألنؾُلكُأزلتُالكاكُالُكجيوُُكزُعندهُأفُيقاؿُ:ُمررتُبزيدُكحسفُهدخكؿُالكاكُعميوُ،ُفبلُيج

ُ.ُُ"ُحسنانُكجيوُيُتنصبُ)حسف(ُفكنتُتقكؿ:ُمررتُبزيد
ُجابرُقاؿُك ُ"ُ(2)اليكارمُابف ُمتقدماُن: ُكاف ُإذا ُالمبتدأ ُخبر ُاألخفشُأف ُالجممةُُكزعـ في

ُ.ُُ"الحاليةُلـُيجزُالكاك
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

كابفُجابرُاليكارمُقكؿُاألخفشُفيُإذاُتقدـُخبرُالمبتدأُُلـُيجزُدخكؿُ،ُذكرُأبكُحيافُ
قكؿُاألخفشُفيُعدـُجكازُدخكؿُكاكُالحاؿُقبؿُخبرُالمبتدأُ،ُذكرُفُالكاكُعميوُ،ُفأماُأبكُحياف

؛ُألنؾُأماُأفُتقدرُالحاؿُجممةُابتدائيةُتقدـُخبرىاُعمىُالمبتدأُُبلـزبكىذاُليسُ:ُ"ُ(3)ثـُقاؿ
مقدـُ،ُكىكُمنكمُبوُُوُخبرفيياُ،ُأكُتقدرىاُاسمانُمفردانُ؛ُفإفُقٌدرتاُجممةُابتدائيةُرفعتُعمىُأنٌُ

لكاكُدخمتُعمىُالمبتدأُ،ُكقدُسيًمعىُدخكؿُالكاكُالتيُلمحاؿُعمىُخبرُالمبتدأ،ُالتأخيرُ،ُككافُا
ُنحكُقكؿُالشاعر:
ػػػد ض ػػػيُ ُد ي ػػػاُع يا ُوفػػػييُـ ُالجميػػػعُ ُالح 

ُ
ؽُ ُقدػػػػػػؿُ   ػػػػػػرُ ُالى ف ػػػػػػرُّ يا   ُـ ُم  ون ػػػػػػدا

(4)ُ
ُ
ُ

ُ.ُُالمسألةخفشُفيُىذهُعمىُقكؿُاألُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُ
خفشُفيُعدـُجكازُدخكؿُكاكُالحاؿُقبؿُخبرُالمبتدأُذكرُقكؿُاألفُأماُابفُجابرُاليكارم

ُقكلوُمرمكدُبثبكتُالسماعُ،ُقاؿُامرؤُالقيسُ:"ُُ:ُ(5)فقاؿُالمقدـُ،ُثـ
ق ػػػػػػػدُا ى ػػػػػػػد ضُو  م  ػػػػػػػيُاغا ػػػػػػػافُ ُو  ُالق ان ص 

ُ
ك ػػػػػػػػػػػػؿُ   د ػػػػػػػػػػػػأةُو  م قاى ف ػػػػػػػػػػػػرُُدم را

(6)ُ
ُ
ُ

ُأٌنوُاعترضذاُيدؿُ.ُكىُ"ُخبرُالمبتدأُفيُالجممةُالحاليةخبرُمقدـُ،ُكقدُدخمتُالكاكُُ،معيُف
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُُِمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُّْ/ِشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ِ)
ُ.ُُُِجُالسالؾُمنيُ(ّ)
كشػػرحُُُُٗ/ُكالكتػػابُُٖٗ/ْكلسػػافُالعػػربَُُُٓالبيػػتُمػػفُالكامػػؿُلمبيػػدُبػػفُربيعػػةُالعػػامرمُفػػيُديكانػػوُُ(ْ)

ُ.ُُِ/ُأبياتُسيبكيوُ
ُ.ِّْ/ِشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ٓ)
ُ.ُْْٖ/ِكمقاييسُالمغةَُُُٔالبيتُمفُالمتقاربُالمرئُالقيسُفيُديكانوُُ(ٔ)
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ُُؿُ وُاالقُ .ُْٗ ُاؿُ حُ عُالُاق ُوُايُمُ ا ُ المُ ُؿُ  ُاالفُ ُوعُ ق ُوُ ف يا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

م ػػػػػػةُ  ما ج  ػػػػػػو  ُالاحػػػػػػا ؿُ ُو  ػػػػػػاُ   ُق ػػػػػػد م اُم 
ُ

ػػػػػػػػػم رُ ُا وُاُد ػػػػػػػػػواوُ   مػػػػػػػػػػاُاوُاُد م ا ُد ي 
ُ
ُ

ؿُ:ُإذاُكقعتُحاالنُ،ُفبلُيخمكُمفُكنتكمـُعمىُالجممةُالفعميةُ،ُُفنقُك:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحياف
ُ،ُفأماُأفُيككفُمثبتانُأكُ فُكانتُمصدرةُبماضو ُأكُبمضارعُ،ُكا  أفُتككفُمصدرةُبصيغةُماضو
فُلـُيكفُأصموُفعؿُشرطُ،ُ فُكافُمثبتانُ،ُفأماُأفُيككفُأصموُفعؿُشرطُأكُالُ،ُكا  منفيانُ،ُكا 

مبنيةُالحاؿُُإفُكانتُتدخؿُالكاكُ،ُفأماُأفُتككفُالحاؿُمؤكدةُأكُمبنيةُ،ُإفُكانتُمؤٌكدةُلـُ
كأبيُ،ُكابفُعصفكرُ،ُفالذمُفيُكتبُمتأخرمُأصحابناُكالجزكليُ،ُاختمؼُالنحكيكفُفيُذلؾُ
الُُ:الُبدُمعُالفعؿُالماضيُمفُقدُظاىرةُأكُمقدرةُ،ُكقاؿُابفُأصبغوُالحسفُاألبدمُكغيرىـُأنٌُ

فُلـُيكفُمعوُا،ُيمتنعُكقكعُالفعؿُالماضيُمكقعُالحاؿُ ُلكاكُكا  كالُقدُفيُقكؿُالجميكرُ،ُ،
،ُ ُالعباسُالمبرد ُأبك ُتكمٌُقاؿُصاحبُالمُيُكُكمنعو ُعمىُبابُكقد ُفأنيـُُالمسألةـ ُلمككفييف خبلفان

:ُألفُأكثرُماُفيوُأنياُغيرُمكجكدةُفيُزمفُُقالكاُ،يجيزكفُذلؾُدكفُقدُالُظاىرةُكالُمضمرةُ
ُُؿالفع ،ُ ،ُ ُالمقدرة ُالحاؿ ُيمتنع ُال ُكما ُيمتنع ُال ُكذلؾ ُمذىبُكذكر ُذلؾ ُأف بعضُالناس

ُالكبلـُعمىُ)ُ(2)كقاؿُالشاطبياألخفش".ُ ُتركو ُ"كأما ُفاالعتذارُمنوُأفٌُ: رأيوُفيُالتسييؿُُقد(
دٌُُ،ُالككفييفُكاألخفشكالُفيُالتقدير،ُكمذىبُ،ُفيُالمفظُعدـُالتزامياُ ُبالتزاـُقاؿُمفُعمىُكىرى

ُمعُقدُكجكدُكألفُ،ُدعكلُبوُفالقكؿُ،ُالتقديرُعدـُاألصؿُبأفُ،ُالبصرييفُجميكرُُكىـ،ُُذلؾ
عمىُماُيفيـُبوُإذاُلـُيكجدُ،ُكمفُحؽُالمحذكؼُالمقٌدرُثبكتوُُمعنىُيزيدهُالُإليوُالمشارُالفعؿ

ُُ"أفُيدؿُعمىُمعنىُالُيرؾُدكنوُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُكُحيافُذكرُأب ُبالفعؿُالماضيُ، ُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُاقترافُقد ،ُ كقعُمكقعُإذا
دكفُاقترانوُبقدُلفظانُأكُتقدير،ُفأماُأبكُُالحاؿعُالفعؿُالماضيُمكقعُُكيجيزُكقُ،ُفاألخفشُؿالحا
ُب)قد(ُفُحياف ُاقترانو ُدكف ُالحاؿ ُالماضيُفيُجممة ُالفعؿ ُاألخفشُفيُجكازُكقكع ُقكؿ ذكر

زُذلؾُلكثرةُماُكردُمنوُبغيرُقدُكالصحيحُجكا"ُ:ُ(3)بعدُقكؿُاألخفشُفقاؿُظاىرةُأكُمقدرةُ،ُثـ
.كأماُُالمسألةأكيؿُالشيءُالكثيرُضعيؼُجدانُ".ُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُكت

ُب)قد(ُالشاطبيُ ُبفعؿُماضو ذكرُقكؿُاألخفشُفيُعدـُجكازُاقترافُالجممةُالحاليةُالتيُتبدأ
رُ،ُكقاؿُالشاطبي:ُكقدُردُقكؿُمفُقاؿُبالتزاـُاقترانياُ،ُبأفُاألصؿُعدـُالتقديُ.ظاىرةُأكُمقدرةُ

ُ.ُالمسألةكىذاُيدؿُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
                                                           

ُ.ُُِْ-ُِّمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُٔٓ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُُِْمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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ُدػ)إل(ُوؼُ صُ وُاالمُ وُ ُةُ فُ صُ الُاُفُ ياُد ُُؿُ صُاالفُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .95ُ
ُُ(1)قاؿُابفُعقيؿ ،ُ ُ"حؽُصاحبُالحاؿُأفُيككفُمعرفة كالُينكرُفيُالغالبُإالُعندُ:

وُالنفيُ،ُىكُاالستفياـُمسكغُ،ُكىكُأحدُاألمكرُ،ُمنيا:ُأفُتقعُبعدُنفيُأكُشبيوُ،ُكشبُكجكد
مىا﴿كمنوُقكلوُتعالىُ:ُكالنيي،ُُ لىيىاًُإالَُّقىٍريىةُوًُمفٍُُأىٍىمىٍكنىاُكى ٍعميكُـهًُكتىابُهُكى فجممةُ)لياُكتاب(ُُُ(2)﴾مى

ُالجممةُككفُيصحُكال،ُُعميياُالنفيُلتقدـُالنكرةُمفُالحاؿُمجيءُكصحفيُمكضعُالحاؿُ،ُ
ُإالُكجكدُكأيضا،ُُكالمكصكؼُالصفةُبيفُتفصؿُالُالكاكُألف،ُُلمزمخشرمُخبلفاُلقريةُصفة
ُالحسفُأبكُذلؾُبمنعُصرحُكممفُ،ُكالمكصكؼُالصفةُبيفُ(إالػ)بُيعترضُالُإذُ؛ذلؾُمفُمانع

ُ."ُالتذكرةُفيُالفارسيُعميُكأبك،ُُالمسائؿُفيُاألخفش
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

صفةُعفُُياُكتاب(كلفشُفيُأفُالُيجكزُأفُتككفُجممةُ)انفردُابفُعقيؿُبذكرُقكؿُاألخ
ُألفُالُيعترضُب ُ؛ ُفيُمحؿُُ(إال)ُػقرية ُيدؿُعمىُأفُالجممة ُىذا ُكالمكصكؼُ، بيفُالصفة

كماُقاؿُابفُعقيؿُ؛ُألنياُمسبكقةُبنفيُ،ُفعندماُيقعُصاحبُالحاؿُُ)قرية(نصبُحاؿُمفُكممةُ
فيُىذهُُفؽُلقكؿُاألخفش.ُكيبدكُلناُأفُابفُعقيؿُمكانكرةُ،ُالبدُمفُأفُسيبؽُبنفيُأكُشبيوُ

ُ.ُالمسألة
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

ُ.ُُّٗ-ُٖٗ/ِانظر:ُشرحُابفُعقيؿُُ(ُ)
ُ.ُْ/ُٓسكرةُالحجرُ(ِ)
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ُييزُ مُاالىُ ُابُ دُ 
ُييزُمُالمىُ ُارةُ جُ (ُالُافُا)مُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .96ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:
رُا ر  جا ػئتُ ُإفُاُد م فُاُو  ياػرُ ُش  ُال  ػد دُاُذ ضُغ 

ُ
ػػؿ  ػػبُاُالم  ان ػػ ُو الاف اع  ُى ف ػػدُاُن فا ػػاُمُك ط 

ُ
ُ

مييزُ،ُذىبُبعضيـُإلىُأنياُكاختمؼُالنحكييفُفيُ)مف(ُىذهُالجارةُلمت:ُ"ُ(1)ؿُأبكُحيافقا
عندُُزائدةُمف(ُالداخمةُعمىُتمييزُالمقاديرألستاذُأبكُعميُ:ُيمكفُأفُتككفُ)قاؿُالمتبعيضُ،ُ

تزدادُإالُفيُغيرُُسيبكيوُ،ُقاؿُ:ُإالُأفُالمشيكرُمفُمذىبُالبصرييفُماُعداُاألخفشُإنياُال
ُُ.ُ"المكجب

،ُلمتبعػػيضُىػػي:ُقمػػتُالتمييػػز؟ُعمػػىُةالداخمػػُ)مػػف(ُمعنػػىُمػػا:ُقمػػتُفػػإف":ُُ(2)قػػاؿُالمػػرادم
ُمػػا:ُزيػػدتُكمػػاُ،ُسػػيبكيوُعنػػدُزائػػدةُأشػػبيياُكمػػاُ،ُالمقػػاديرُبعػػدُتكػػكفُأفُيجػػكز:ُالشػػمكبيفُكقػػاؿ

ُإالُتزادُالُأنياُ-األخفشُعداُما-ُالنحكييفُمذىبُمفُالمشيكرُأفُإال:ُقاؿُكُ،ُرجؿُمفُجاءني
ُ.ُ"الكاجبُغيرُفي

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
الجارةُلمتمييزُ،ُفاألخفشُيجيزُأفُُ)مف(مرادمُقكؿُاألخفشُفيُزيادةُكالذكرُأبكُحيافُ

جكازُزيادةُُُفيُاألخفشذكرُقكؿُففأماُأبكُحيافُتككفُزائدةُبعدُالمقاديرُفيُالمنفيُكالمكجبُ،ُ
ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ،ُُفيُاإليجابُكالنفي)مف(ُالتيُلمتمييزُ
زيادةُ)مف(ُالداخمةُعمىُالتمييزُ،ُفييُعندهُتيزادُُذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازفأماُالمرادمُ

ُ.ُالمسألةفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُفيُاإليجابُكالنفيُ،ُكلـُيبدُرأيو
ُإالُبشركطُ،ُىيُ ُأفُ)مف(ُالُتزاد ُأكُ،مفعكالُنُأكُ،فاعبلُنُمجركرىاُيككفُأفالراجحُىنا

ُىؿ اسـُنكرةُالُمعرفةُ،ُنحكُ:،ُأفُيأتيُبعدىاُُنييُأكُاستفياـ،ُأكُنفي،ُعميياُيتقدـُأفُمبتدأ،
ُأتانيُما:ُأمُرجؿُمفُأتانيُما:ُكُطعاـ،ُكما:ُأمُطعاـُمفُكماُطعاـ؟ُىؿ:ُأمُطعاـ؟ُمف
ُ.ُرجؿ

                                                           

ُ.ُِِٔانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّْٕ/ِتكضيحُالمسالؾُكالمقاصدُُ(ِ)
ُ
ُ
ُ
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ُرُ الجُ ُؼُ روُ حُ ُابُ دُ 
ُ)ال.97ُ ُف يا ؿ  ُ(ااشُ حُ ق وا

ُ:قاؿُابفُمالؾ
وؼُ ُى ػػػاؾُ  ػػػر  ػػػرُ ُح  ػػػيُ ُالاج  ػػػفُاُو ىا ُإلػػػ ُ ُم 

ُ
ى    اش اُخ  ُ ُح  ػفُاُف يُع د اُح  ُم ػ عُ ُع 

ُ
ُ

ػػػػػذُا ػػػػػيُاُال ػػػػػ ُـ ُر بُ ُم ناػػػػػذُ ُم  ى ػػػػػاُو اوُ ُك  ُو 
ُ

ػػػػػػػػاؼُ   ػػػػػػػػؿُ ُو الد ػػػػػػػػاُو الك  ل    ى ػػػػػػػػ ُو  م  ُو 
ُ ُ:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحياف كأماُحاشاُ،ُفذىبُسيبكيوُإلىُأنياُالُتككفُإالُحرفانُ،ُنحك:ُقاـُالقـك

ُ،ُُ اءُإلىُأفُ،ُذىبُالفُرُفعبلنُأنياُقدُتككفُإلىُُكالزجاجُُكالمبرد،ُذىبُاألخفشُحاشاُزيدو
فُاالسـُالذمُبعدىاُمخفكضُعمىُتقديرُالبلـُ ُ"ُ.حاشاُالُتككفُإالُفعبلنُ،ُكا 

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
أبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُ)حاشا(ُفييُعندهُقدُتككفُفعبلنُ،ُىذاُيدؿُأنياُقدُُانفرد

الفراءُفعؿُتأتيُأيضانُحرؼُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُفي)حاشا(ُفييُعندُسيبكيوُحرؼ،ُكعندُ
كىذاُ"ُ.ُ:"ُىكُالصحيحُلثبكتُُالنصبُبياُمفُلسافُالعربُ(2)مطمقايُ،ُكقاؿُعفُقكؿُاألخفش

ُ.ُالمسألةيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُ

ُ(ُ  ُخُ ُوُ ُادُ )عُ ُيُافُ ُؿُ وُا.ُالقُ ٖٗ
،ُفذىبُسيبكيوُإلىُأنياُفعؿُ،ُكاألخفشُيجعمياُمثؿُخبلُُ،ُكأماُعدا":ُُ(3)قاؿُأبكُحياف

كخبلُفيياُخبلؼُنقؿُالمياباذمُعفُاألخفشُأنياُحرؼُ،ُكىكُنصُاألخفشُفيُاألكسطُفقاؿُ:ُ
جرُأبدانُ،ُكقدُتقدـُمنوُأفُُكسكاءُفيكُحرؼ،ُكسكلُ،ُكخبلُ،ُاعمـُأفُكؿُماُاستثنتوُبحاشاُ

ُُحاشا ُقد ُتككفُفعبلن ُقكالفُفيُحا، ُكمذىبُُشافيككفُمنو ،ُ ُمكافؽُلمذىبُسيبكيو ُأحدىما ،
ُكحرفاُنُالجميكر ُتككفُفعبلن ُاالسـُيككفُخبلُأفُعمىُالنحكييفُاتٌفاؽُنقؿُمفُكىـُكقد ،ُأنيا

فُ،ُكمنصكباُنُمخفكضاُنُبعدىا ُ".ُالخفضُمفُأكثرُالنصبُكا 
ُُُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ

ُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفي)نفا ُكخبلرد ُعندُاألخفشُ(عدا ُُحرفاُأنيما كذكرُجرُ،
،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُاعتبارُكؿُمف)عداُعندهُفعؿُكؿُسيبكيوُفيُ)عدا(ُفييمعوُق

ُكخبل(ُمفُأحرؼُالجرُ.
ُ

                                                           

ُ.ُِِّمنيجُالسالؾُُ(ُ)ُ
ُ.ُِِّمنيجُالسالؾُُ(ِ)ُ
ُ.ُِِّمنيجُالسالؾُُ(ّ)ُ
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ُ(يُا)كُ ُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُاُ.99
ُكقكلوُ:ُكصمتياُ،ُُالمصدريةُ)ما(تجرُثبلثةُ،ُكمنياُ:ُُ:ُ"كي:ُإنماُ(1)قاؿُابفُىشاـ

ػػػػػػرُ ُى ناف ػػػػػػعُاُل ػػػػػػـُا نػػػػػػتُ ُإ ذا ُف ن مػػػػػػاُف   
ُ

ػػػرُُُّك يامػػػاُالاف ىػػػ ُي ػػػراد  ُ(2)وي ناف ػػػعُ ُي   
ُ
ُ

ُ.ُ"،ُكقيؿُ:ُ)ما(ُكافةُأمُ:ُلمضرُكالنفعُ،ُقالوُاألخفش
ُالىو ي ُوالىحميؿ:

كذكرُأنياُ،ُكصمتياُكي(ُإنياُتجرُماُالمصدريةُدُابفُىشاـُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُ)انفُر
تجرُ)ما(ُاالستفياميةُ،ُك)أف(ُالمصدريةُكصمتياُ،ُيبدكُمفُكبلـُابفُىشاـُأٌنوُيكافؽُاألخفشُ

ُيُقكلوُ؛ألنوُذكرهُفيُالحاالتُالتيُتجرُفييا)كي(ُ.ف
ُاُُىُ دُ  ُادُ ُيرُ مُ ال ُ (ُوُ لوُا)لُ ُيُافُ ُؿُ وُا.ُالقُ 100

ُفاألفصحُأفُيككفُمفُضمائرُ"ُ:ُ(3)قاؿُأبكُحياف ُدخمتُعمىُالمضمرُ، ُإذا أما)لكال(
لكالناُُكُنحكُ:ُلكالمُ،مجركرانُ،ُُيجكزُأفُتأتيُبالضميرالرفعُ،ُنحكُ:ُلكالُأنتُلكافُكذاُ،ُُك

ُالمغةكلكالؾُُك ُثبكتُىذه ُكبعد ،ُ ُلكالُضميرُمجركرُ–ُلكالكـ ُبعد ُفيُىذاُُ-مجيء ُاختمفكا ،
وُمماُاستعيرُالضميرُالمجركرُنٌُوُفيُمكضعُرفعُ،ُكأذىبُاألخفشُإلىُأنٌُالضميرُالمجركر،ُ

يُفيذاُضميرُرفعُف،ُ:ُأناُكأنتُكالُأنتُكأناُ،ُكماُعكسكاُفيُنحكعكضانُعفُالضميرُالمرفكعُ
ُُ"ُ.كالُعندُاألخفشُالُتككفُحرؼُجرمكضعُضميرُجرُ،ُفم

:ُنحكُ،ُمتصؿُضميرُكليياُإذاُجرُحرؼُ(ُلكال)ُأفُإلىُسيبكيوُذىب":ُُ(4)كقاؿُالمرادم
أفُالضميرُبعدىاُمرفكعُالمكضعُاستعيرُضميرُُ،ُكالككفييفُكمذىبُاألخفشُُ،ُكلكالمُلكالؾ

ُالجرُلمرفعُ".
رفعُباالبتداءُ،ُككضعُضميرُالجرُُخفشُ،ُأنياُفيُمكضعكزعـُاأل"ُ:ُ(5)قاؿُابفُعقيؿُك

ُ.ُ:ُلكالُزيدهُألتيتؾُ"اُشيئانُ،ُكماُلـُتعمؿُفيُالظاىر،ُنحكفيي(ُلكال)مكضعُالرفعُ،ُفمـُتعمؿُ
كلـُيذكرُابفُمالؾُ)لكال(ُمفُحركؼُالجرُ،ُإذاُجاءُبعدىاُضميرُ"ُ:ُ(6)قاؿُالشاطبيُك

،ُكيحتمؿُأفُيككفُمذىبوُفيُ)لكال(ُىنا،ُيبكيوُيُىذهُالحالةُحرؼُجرُعندُسمجركر،ُكىيُف
ُف ُلكال ُبعد ُالضمائر ُبأفُىذه ُالقائميف ُ،مذىبُاألخفشُكالفراء ُرفع ُمفُكضعُكأنٌُُيُمكضع و

ُُ.ُ"مكضعُالمنفصؿُصؿالمتٌُ

                                                           

ُ.ُٗ/ّأكضحُالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُٓ/ٕفيُخزانةُاالدبُُكببلُنسبةُ،ُُُّٓ/ُالصناعتيفُُكُِّٓ ديكانوُالبيتُمفُالطكيؿُلقيسُبفُالخطيـُفيُ(ِ)
ُ.ُِّْمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُْٕ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ْ)
ُ.ُٔ/ّشرحُابفُعقيؿُُ(ٓ)
ُ.ُٔٔٓ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ٔ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُأ ُعقيؿذكر ُكابف ،ُ ُكالمرادم ،ُ ُحياف ُُالشاطبيُكُبك ُلكال ُفي ُاألخفش ُُكقكؿ ُالضمير،

ُ،ُالذمُالمجركر ُأبكُحيافُيأتيُبعدىا ُفييُعندفُفأما الُتككفُُهذكرُقكؿُاألخفشُفيُ)لكال(
ُ)لكال(ُ ُفي ُسيبكيو ُقكؿ ُمعو ُكذكر ،ُ ُرفع ُمكضع ُفي ُبعدىا ُالمجركر ُكالضمير ُجر، حرؼ

؛ُتجرُالمضمرُُ(لكالأفُ)،ُُكوُفيُمكضعُجر:"ُفذىبُسيبكيوُإلىُأنٌُُ(1)كالضميرُبعدىاُ،ُفقاؿ
كالُيككفُفيُمكضعُ،ُألنوُليسُمفُضمائرُالرفعُ؛ُضعُرفعُوُالُجائزُأفُتككفُفيُمُكألنٌُ

عمىُماُاستقرُفيياُمفُمجيءُُ(لكال):ُكمذىبُاألخفشُفيوُاقرارُُ(2)نصبُ،ُكقاؿُأبكُحياف
فكيؼُ،ُإذاُلـُتجرُفيُاألصؿُُالضميرُفرعُعفُالظاىرُ،بيذاُ،ُبأفُُحكيترجٌُُ،المرفكعُبعدىاُ
احتاجتُإلىُشيءُتتعمؽُبوُضركرةُُ،ُكالُشيءُُ؟ُ،ُبإنؾُإذاُجعمتياُحرؼُجرتجرُفيُالفرع

تتعمؽُبوُ؛ُكألفُمدلكؿُلكالُأنتُكلكالؾُكاحدُ،ُكفيُلكالُأنتُُيككفُالكبلـُجممتيفُ،ُكفيُلكالؾُ
كىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُُ".يككفُالكبلـُجممةُمكاحدةُ،ُفيترٌجحُمذىبُاألخفش

ُ.ُُُالمسألةىذهُ
فيُاعتبارُالضميرُالمجركرُبعدُ)لكال(ُفيُمكضعُرفعُ،ُخفشُذكرُقكؿُاألفكأماُالمرادمُ

كذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُفييا:ُفييُعندهُحرؼُجرُتجرُالضميرُالمجركرُبعدىاُ،ُكلـُيبدُرأيوُ
ُ.ُالمسألةفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُابفُعقيؿُ فيُمكضعُرفعُ،ُُ(لكال)ذكرُقكؿُاألخفشُفيُاعتبارُالضميرُالكاقعُبعدفكأما
ُلكفُ،الجرُحركؼُمفُأنياُسيبكيوُكمذىب:ُ"ُ(3)كؿُسيبكيوُُكالمبردُفيُذلؾُ،ُفقاؿكذكرُمعوُق

ُُالمضمرُإالُتجرُال ُُفتقكؿ، ُُكلكالهُكلكالؾُلكالم: ُُفالياء، ُسيبكيوُعندُكالياءُكالكاؼ،
ُ".العربُلسافُمفُيردُلـُكنحكهُ(لكالؾ)أعني،ُُالتركيبُىذاُأفُالمبردُكزعـ،ُُ(لكالُػ)بُمجركرات
ُ.ُالمسألةيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُرأُكلـُيبد

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُاعتبارُالضميرُالمجركرُبعد)لكال(ُفيُمكضعُرفعُ،ُفكأماُالشاطبيُ
ُكال ،ُ ُسيبكيو ُقكؿ ُمعو ُفيُ)لكال(كذكر ُفييُعندُُمبرد ،ُ ُالذمُيأتيُبعدىا ُالمجركر كالضمير

برُ)لكال(ُكالضميرُالمجركرُسيبكيوُمفُأحرؼُالجرُ،ُكالضميرُبعدىاُمجركرُ،ُكأماُالمبردُاعت
ُ.ُُالمسألةبعدىاُليستُمفُكبلـُالعربُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُكان ُلك ُألنيا ُ؛ ُليستُحرؼُجر ُبأنيا ُفي)لكال( ُبعدىاُالراجح ُاالسـ ُلجاء تُحرؼُجر
ُقاؿُمجركر ُكما ُحرؼُجر ُتككف ُال ُأنيا ُيدؿ ُكىذا ،ُ ُمرفكع ُبعدىا ُيأتي ُالذم ُاالسـ ُكلكف ،
ُُشُفيياُ.األخف

                                                           

ُ.ُِّْمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِّْمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُٔ/ّشرحُابفُعقيؿُُُ(ّ)



147 

 

ُ(وُ مُا)دُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .101ُ
،ُكزعـُإذاُانجرُماُبعدىاُكانتُحرؼُجرُ،ُوفزعـُاألخفشُأنٌُ(ُبىٍموُى)أما":ُُ(1)قاؿُأبكُحياف
ُ.ُ"غيرهُإذُذاؾُمصدر

ُ.ُ"اسـُُأنياُكالصحيح،ُُ)مف(ُبمعنىُجرُحرؼ(ُبىٍموُى)ُأفُاألخفشُكزعـ":ُُ(ِ)المرادمُقاؿ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

حرؼُجرُإذاُانجرُماُبعدىا،ُفأماُُ(بىٍموُى)يافُكالمرادمُقكؿُاألخفشُفيُاعتبارذكرُأبكُح
ذكرُقكؿُاألخفشُفيياُ،ُكذكرُمعوُأفُغيرُزعـُأنياُمصدرُ،ُلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُفأبكُحيافُ

ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ
ذكرُقكؿُاألخفشُفيُاعتبارىاُحرؼُجرُبمعنى)مف(ُ،ُكثـُقاؿ:ُكالصحيحُفأماُالمرادمُ
ُ.ُُالمسألةأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُؿأنياُاسـُ،ُىذاُيد

ؿُ ال.102ُ ُ(ؿُ  ُ )لُ ُف يُاُق وا
ُكأنكرُذلؾُبعضيـُ؛ُألٌنو،ُُ(لىعىؿَُّ)كذكرُالناظـُكغيرهُمفُحركؼُالجر"ُ:ُ(3)قاؿُأبكُحياف

اُالفراءُترفعُالخبرُ،ُكالصحيحُثبكتُذلؾُ،ُإذُحكىُالجرُبيقدُاستقرُفيياُأنياُتنصبُاالسـُ،ُُك
ُ".،ُكذكرُأبكُزيدُ:ُأنياُلغةُعقيؿُُ،ُكجرُبياُمكسكرةُالبلـُكمفتكحياُُاألخفشُك

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُكأنكر "ُ:ُ(4)بأنياُحرؼُجرُ،ُفقاؿُأبكُحياف(ُلىعىؿَُّ)فردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيان

اُاستدؿُبوُعمىُإنياُأكؿُمألنوُقدُاستقرُفيياُأنياُتنصبُاالسـُكترفعُالخبرُ،ُكتُ؛ُبعضيـُذلؾ
ُ ُالبلـُُذلؾُ،ُبثبكتُكالصحيححرؼُجر، ُمكسكرة ُبيا ُكيجر ،ُ ُعقيؿ ُلغة ُأنيا ُزيد ُأبك كذكر

ُ:كمفتكحتياُ،ُكأنشدكاُالكجييفُ
ػػػػػػػػػػػػػػػؿُ  ُـاُاُ ُل    ػػػػػػػػػػػػػػػم ك  م ين ػػػػػػػػػػػػػػػاُف    ُع 

ُ
  ًُ ػػػػػػػػػػي ُـ ُا فُ ُد ش  ُـ ُا م ك ػػػػػػػػػػ ي ػػػػػػػػػػر  ش 

(5)ُ
ُ
ُ

ُكقكلوُ:
ػػػػػػػػػػػػػػؿُ  ك ن نػػػػػػػػػػػػػػيُاُ ُل    م ياي ػػػػػػػػػػػػػػُي ما ُاع 

ُ
يػػػػػػاراُم  ػػػػػػفُاُج  ػػػػػػي دُ ُاوُاُز ى ياػػػػػػرُم  ُ(6)ا  

ُ
ُ

ُمنبيةُعمىُاألصؿُ؛ُألفُأصمياُأفُتجرُاألسماء،ُُ كقاؿُأبكُمكسىُفيُقانكنوُ:ُكقدُجركاُبمىعىؿّْ
ُ،ُكىكُالراجحُعندمُلكركدُالسماعُبذلؾُ.ُالمسألةتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُكيدؿُىذاُعمىُمكافق

                                                           

ُ.ُِّْمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.َُْٕ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُِّٓمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُِّٓمنيجُالسالؾُُ(ْ)
ُ.َُّْ/َُفيُخزانةُاألدبُُُكببلُنسبةُالبيتُمفُالكافر،ُلـُأقؼُعمىُقائموُ،ُُ(ٓ)
ُ.ُّْٖ/َُفيُخزانةُاألدبُُكببلُنسبةُ،َُُُالبيتُمفُالكافرُلخالدُبفُجعفرُفيُالكحشياتُُ(ٔ)
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ؿُ .103ُ ُرُ جُ الُاُيُافُ ُضوُ ال ُ دُ ُيضُ وُا ُاالىُ ُف يُاُالق وا
ُكىمزة،ُُاالستفياـُكىمزةُ،ُالتنبيوُ(ىا)الجرُحركؼُمفُبعضيـُعد:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادم

ُالقسـُُفيُالجرُحركؼُمفُعكضاُنُجعمتُإذاُالقطع قاؿُفيُالتسييؿُ:ُكليسُفيُالجرُفيُ،
ُ.ُ"بالعكضُخبلفانُلؤلخفشُكمفُكافقوُالتعكيض

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُضُ،ُمثؿُ)ىا(ُالتنبيو،ُكزُالجرُفيُالتعكيضُبالعانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُجكا

القسـُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُُفيُالجرُحركؼُمفُعكضاُجعمتُإذاُالقطعُكىمزة،ُاالستفياـُكىمزة
ُ.ُالمسألةىذهُ

ؿُ ال.104ُ ُ()م فُاُف يُاُق وا
ُقاؿُبفُمالؾُ:

د ػػػػي فُد   ػػػػضاُ ئُاُو  ك ن ػػػػةُاُف ػػػػيُواداى ػػػػد  ُاأل ما
ُ

ػػػػفُا  ق ػػػػدُاُد م  ن ػػػػةُاًُُ ل د ػػػػدُاُى ػػػػأاى يُو  م  ُاأل زا
ُ
ُ

يػػػػػػدُ  ز  وُ ُن فػػػػػػيُ ُف ػػػػػػيُو  ػػػػػػداي  ش  ػػػػػػرُاُو  ُف ج 
ُ

ػػػػػػػاُن ك ػػػػػػػر ةُم  ػػػػػػػفُاُل د ػػػػػػػاغُ ُك م  ف ػػػػػػػرُاُم  ُم 
ُ ٍرنىاهُي﴿تأتيُ)مف(ُبمعنىُعمىُ،ُقاؿُتعالى::ُ"ُ(2)قاؿُأبكُحياف نىصى عمىُُأمُ(3)﴾اٍلقىٍكـًًُُمفُىُكى

خفشُتزدادُفيُالكاجبُاأل(ُالزائدةُعندُفٍُمًُ:ُ"ُفنقكؿ)ُ(4).ُكقاؿُأبكُحيافالقكـُ،ُكقالوُاألخفش"ُ
ُ.كغيرُالكاجب"ُ

ُنفيُبعدُيككفُأف:ُاألكؿ:ُشرطافُالبصرييفُجميكرُعند(ُمف)ُلزيادة:ُ"ُ(5)كقاؿُالمرادمُ
ُُكاالستفياـُالنييُكىكُ،ُشبيوُأك ُكالثاني. ُُ،ُنكرةُمجركرىاُيككفُأف: ُاألخفش ،ُكأجازىا

ُُككالكسائيُكىشاـُببلُشرطُ ُُحوشُرُفيُقاؿُ،ُالتسييؿُفيُكافقيـ، ُنثراُنُبذلؾُالسماعُلثبكت:
ُفيُاإليجابُ"ُ.ُُزيادةُ)مف(ُالجارةُاألخفشُأجاز"ُ:ُ(6).ُكقاؿُابفُالكردمُ"كنظماُن

اإليجابُ،ُكالُتؤتىُجارةُلمعرفةُ،ُفبلُتقكؿُ:جاءنيُمفُ:ُ"كالُتزادُفيُُ(7)كقاؿُابفُعقيؿ
ـٍُُيىٍغًفرٍُ ﴿،ُكجعؿُمنوُقكلوُتعالىُ:ُخبلفانُلؤلخفشُزيد،ُ ُ.ُ"ُ(8)﴾ذينيكًبكيـًٍُُمفٍُُلىكي

قدُكافُُ،ُنقؿُمفُذلؾُ:كجكزُاألخفشُزيادتياُفيُاإليجابُ"ُ:ُ(9)كقاؿُابفُجابرُاليكارم
ُكىكُمؤكؿُعندُغيرهُ"ُ.ُ،كافُمفُمطر

                                                           

ُ.َُُْٕ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِّٗمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُٕٕ/ُِسكرةُاألنبياءُُ(ّ)
ُ.َُِْمنيجُالسالؾُُ(ْ)
ُ.َُٕٓ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ٓ)
ُ.ُُّٖتحريرُالخصاصةُفيُتيسيرُالخبلصةُُ(ٔ)
ُ.ُُّ/ّشرحُابفُعقيؿُُ(ٕ)
ُ.ُُّ/ْٔؼُسكرةُاألحقاُ(ٖ)
ُ.ُّْ/ّشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ٗ)
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كىيُدخكؿُُكحكىُاألخفشُعفُبعضُالعربُ:ُمفُاليكـُإلىُغدُ،ُ":ُُ(1)كقاؿُالشاطبي
ُالشاطبي ُكقاؿ .ُ ُالزماف ُعمى ُ"ُ(2)مف ُلبلست: ُتككف ُ:كأف ُتعالى ُكقكلو ُعمى ُفتكافؽ ُعبلء

ٍرناهُي﴿ نىصى ُاألخفش"ُ﴾ًبآياًتناُكىذَّبيكاُالًَّذيفُىُاٍلقىٍكـًًُُمفُىُكى ُقالو ،ُ ُالشاطبيأمُعمىُالقكـ ُكقاؿ .(3)ُُ:
كذىبُالككفيكفُكاألخفشُإلىُجكازُزياتياُفيُالكاجبُمفُغيرُاشتراطُنفيُأكُشبيوُ،ُكقاؿُ"

ُالكُك(4)الشاطبي ُعمىُاشتراطو ُ"يكافقيـ ُتزادُ: ُأنيا ُيزعـ ُفإٌنو فيكفُإالُاألخفشُمفُالبصرييفُ؛
ُ.ُ"عمىُاإلطبلؽُمفُغيرُشرط
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

الشاطبيُقكؿُكابفُعقيؿُ،ُكابفُجابرُاليكارمُُكذكرُأبكُحيافُ،ُكالمرادمُ،ُكابفُالكردمُ،ُ
مؿُمعنيُمف(ُتحذكرُلؤلخفشُقكليفُ،ُأحدىماُ:ُإفُ)ففيُ)مف(ُالجارةُ،ُفأماُأبكُحيافُاألخفشُ

دةُ)مف(ُفيُالكاجبُكلـُيبدمُرأيوُفيُىذاُالقكؿُ،ُكالثانيُ:ُقكؿُاألخفشُفيُزيا،ُاالستعبلءُ
ُكمنيـكغيرُالكاجبُ ،ُ ُالزائدة ُفيُ)مف( ُ"(5)،ُكذكرُأبكُحيافُأقكاؿُالنحاة : ُ ُالمعرفةُقبؿتزاد

رطُأفُيككفُكغيرهُبش،ُالكاجبُُياشترطُالككفيكفُزيادتياُفىذاُنقؿُبعضُأصحابناُ،ُُكُكالنكرة
ُكأكُالنييُأُ،إفُتقدمياُغيرُالكاجبُ،ُىكُالنفيُرييفُتزادُكأماُجميكرُالبصُمعمكلياُنكرةُ،

ُرأيوُفيُذلؾُ.ُُكلـُيبدًُذكرُأقكاؿُالنحاة،ُكقكؿُاألخفشُ.ُُكُاالستفياـ"
كاجبُشرطُ،ُيعنيُأنياُتزادُفيُالذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُزيادة)ًمف(ُببلُفكأماُالمرادمُ

ُجميكرُعند(ُمف)ُلزيادة "ُ:ُاجبُ،ُكالمعرفةُ،ُكالنكرةُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُ،ُفقاؿكغيرُالُك
ُيككفُأف:ُكالثاني،ُُكاالستفياـُالنييُكىكُشبيو،ُأكُنفيُبعدُيككفُأف:ُاألكؿُ:شرطافُالبصرييف
ؿُ"ُ.ُكلـُيبدُرأيوُفيُقُكفقطُمجركرىاُتنكيرُبشرطُزيادتياُالككفييفُبعضُكأجاز،ُُنكرةُمجركرىا

ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ
:ُكتجيءُزائدةُُ(6)ذكرُقكؿُاألخفشُفيُزيادةُ)ًمٍف(ُفيُاإليجابُ،ُكقاؿفكأماُابفُالكردمُ

ُ.ُالمسألةلنكرةُبعدُنفيُ،ُأكُنييُأكُاستفياـ"ُ.ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُ ُابفُعقيؿ ُ:كأما ُقاؿ ُكقد ُفيُاإليجابُ، ُاألخفشُفيُزيادة)ًمٍف( ُقكؿ ُفيُُذكر كالُتزاد

ُ.ُالمسألةاإليجابُ،ُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ألخفشُفيُزيادةُ)مف(ُفيُاإليجابُ،ُكقاؿ:ُكىكُمؤكؿُقكؿُافذكرُكأماُابفُجابرُاليكارمُُ

ُ.ُُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُُعندُغيرهُ،
                                                           

ُ.ُٖٗٓ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُْٗٓ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُٖٗٓ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.َُْٔ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
َُِْانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ٓ)
ُ.ُُّٖتحريرُالخصاصةُفيُتيسيرُالخبلصةُُ(ٔ)
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ُالشاطبي ُفُكأما ُدخذكر :ُ ُاألكؿ ُأقكاؿ: ُثبلثة ُالجارة ُأسماءُلؤلخفشُفي)مف( ُعمى كليا
ُكالثانيالزماف ُفيُُ:، :ُ ُكالثالث ،ُ ُالقكليف ُىذيف ُفي ُرأيو ُيبد ُكلـ ،ُ ُاالستعبلء ُبمعنى تأتي

:ُ"ُكالصكابُماُذىبُإليوُىاُىناُ؛ُألفُالسماعُُ(1)زيادة)مف(ُفييُعندهُتزادُببلُشركطُ،ُثـُقاؿ
محؿُاالحتماؿُأكُفيُإذُلـُتأًتُزيادتياُفيُاإليجابُإالُفيُُالمستمرُقضيُأنياُتختصُبالنفيُ؛

ُفيُ ُمجيئيا ُبكثرة ُإلييا ُفبلُيصحُأفُييقضىُبالقياسُحتىُيتبيفُمفُاالستقراءُالقصد النذكرُ،
ماُالُنعرؼُ"ُ.ُُبلئبلُنٌدعيُعمىُالعُركفُذلؾُ،ُفيجبُالكقكؼُمعُالسماعُ،ُالكبلـُ،ُفإذاُلـُي

ُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُزيادةُ)مف(ُفيُببلُشرطُ.ُكىذاُيدؿ
ُ

ؿُ ال.105ُ ُ()إل ُف يُاُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:
ناى ي ػػػػػػػػػػػػػػا ى ػػػػػػػػػػػػػػ ُل    ُـ ُح  ل ػػػػػػػػػػػػػػ ُو ل  ُو ا 

ُ
ػػػػػػػػفُا  م  ًُ ُو  دػػػػػػػػا مػػػػػػػػافُ ُو  ُد ػػػػػػػػد لُي فاي 

ُ
ُ

ذا﴿::ُ"كبمعنىُالباءُ،ُقالوُاألخفشُفيُقكلوُ(2)قاؿُأبكُحياف مىٍكاُكىاً  أمُُُ(3)﴾شىياًطيًنًيـًٍُُإلىُخى
ُ.ُ"بعضأمُبُُ،ُكمثموُ:ُإذاُخبلُبعضيـُإلىُبعضُ،ُشياطينيـب

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُأبكُحيافُبذكرُقُك ُ)انفرد ُالباءُإلى(ؿُاألخفشُفيُالمعنيُالذمُتحممو ُكقاؿُأبكُُكىك ،

".ُكىذاُكماُذكركهُمفُىذهُالمعانيُُمتأكؿانتياءُالغايةُ،ُُ)إلى(ُكالصحيحُأفُمعنى"ُ:ُ(ْ)حياف
ذا:﴿:ُُقكلوُكأما "ُ:ُ(5)كقاؿُاألخفشُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضيدؿُ ُكىاً 
مىٍكا ُأفُىُإالَُّ،ُبفبلفُخمكت:ُتقكؿُكماُ،ُحاجةُفيُفبلفُالىُخمكت:ُُتقكؿُنؾفإ﴾ُشىياًطيًنًيـًٍُُإلىُخى

ُ(مىعُى)ُمكضعُفي)إلى(ُُكتككف.ُُبوُسًخٍرتُيُكاآلخر،ُُىذاُحدىما:ُأُمعنيافُلوُ،ُبفبلفُخمكت
اًرمُمىفٍُ﴿ُ،نحك ُ.ُ(6)﴾المَّوًًُُإلىىُأىنصى
ُ

                                                           

ُٓٓٗ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُِْْسالؾُمنيجُالُ(ِ)
ُ.ُُْ/ِسكرةُالبقرةُُ(ّ)
ُ.ُُِْْمنيجُالسالؾُُُ(ْ)
ُ.ُُٓ/ُمعانيُالقرآفُلؤلخفشُُ(ٓ)
ُ.ُِٓ/ّسكرةُآؿُعمرافُُ(ٔ)
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ُرُ الجُ ُ(ـ  ُ)الُاُكةُ رُ حُ ُيُافُ ُؿُ وُالقُ ا.106ُُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ماػػػػػػػػػؾُ ُو الّػػػػػػػػػ ُـ  وُ ُل مام  ػػػػػػػػػداي  ش  ف ػػػػػػػػػيُو  ُو 
ُ

ي ػػػػػػػػةُ   م يػػػػػػػػؿُ ُا يا ػػػػػػػػاُمُى  اد  ى  ا ُق ف ػػػػػػػػيُو 
ُ
ُ

ُحياف ُأبك ُ"ُ:ُُ(1)قاؿ ُعمى ُالظاىر ُمع ُفتحيا ُركل ُعمرككقد ُأبك ،ُكيكنسُُ،اإلطبلؽ
ُلىزيدُو ما ﴿ُسمعتُمفُيقرأُ:ُ:،ُكقاؿُأبكُزيدُُكاألخفشُ،ُفيقكلكفُ:ُالماؿي ُ(2)﴾ييعىذّْبىييـٍُلىُُالمَّوُيُكافُىُكى

ًُلًوُ،ُكذلؾُقميؿُجدانُ"ُبفتحُالبلـ ُُ.،ُكحكىُالجٌيانيُكسرىاُمعُالمضمرُ،ُفقاؿُ:ُالماؿي
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

،ُىيُعندهُمبنيةُعمىُالتيُلمجرُ(البلـ)ُبناءُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُحركة
كالمشيكرُمفُكبلـُالعربُأفُحركةُالـُالجرُ:ُ"ُ(3)كقاؿُأبكُحيافُ،ُمىُاإلطبلؽالفتحُالظاىرُع

الفتحُمعُالمضمرُغيرُالياءُ،ُكمعُاالسـُالمستغاثُبوُ،ُكمعُاالسـُالمتعجبُمنوُإذاُباشرىماُ
ُ.ُالمسألةكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُ.حرؼُنداءُ،ُكالكسرُفيماُعداُذلؾ"ُ

ُ.ُيوُفيُحركةُالبلـُالجرُمعُاالسـُالظاىرُالكسرُ؛ألنوُالمشيكرُمفُكبلـُالعربكماُأميؿُإل
ؿُ ال.107ُ ُاً(دُ )الُاُف يُاُق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
فُاُد الاد ػػػػا ػػػػى    ػػػػدُ ُا ا ػػػػو ضاُُو ع  ػػػػؽُ ُع  ُالاص 

ُ
ثاػػؿُ   م  ػػعُاُو  ػػفُاُم  م  ػػفُاُو  ػػؽُ ُد ي ػػاُو ع  ُاناط 

ُ
ُ

زاءُي﴿:المبتدأُفيُغيرُالنفيُُفيُقكلورُزعـُاألخفشُأنياُزائدةُفيُخب":ُُ(4)قاؿُأبكُحياف ُجى
زاءُي﴿:قكلو ُفيُزيدتُكماُالباءُكزيدت :ُ"ُ(6)كقاؿُاألخفشُعفُىذهُاآليةُ"ُ.ُ(5)﴾ًبًمٍثًمياُسىيّْئىةُوُجى
ٍسًبؾُىُ:قكلؾ ُ.ُ"السيكءًُُقكؿُيًُبحى

يىٍكُـى﴿:الباء)عف(،ُنحك،ُقكلوُتعالى"مفُمعانيُ:ُ(7)كقاؿُالمرادم ُ(8)﴾ًباٍلغىماـًُُالسَّماءُيُتىشىقَّؽُيُكى
ًبأىٍيماًنًيـٍُُأىٍيًديًيـٍُُبىٍيفُى﴿كُ(8)﴾ًباٍلغىماـًُ ُقالوُاألخفشُُ(9)﴾كى ُبمعنىُككنيا،ُُكأمُ:عفُأيمانيـُ،ُكذا

ُعمىُغيرهُكتأكلو،ُُالسببيةُباءُأنياُعمىُالشمكبيفُكتأكلوُ،ُالككفييفُعفُمنقكؿُالسؤاؿُبعدُ(عف)
ُبو"ُ.ُاعتناءُالشيءُعفُالسؤاؿُألفُ؛ُبوُأىتـُأكُفاعتف:ُأم،ُالتضميف

                                                           

ُ.ُِْٓمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّّ/ٖسكرةُاألنفاؿُُ(ِ)
ُ.ُِْٓمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.َُِٓمنيجُالسالؾُُ(ْ)
ُ.ُِٕ/َُسكرةُيكنسُُ(ٓ)
ُ.ُِّٕ/ُمعانيُالقرآفُلؤلخفشُُ(ٔ)
ُ.ُٖٕٓ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ٕ)
ُ.ُِٓ/ِٓسكرةُالفرقافُُ(ٖ)
ُ.ُُِ/ٕٓسكرةُالحديدُُ(ٗ)



152 

 

ُوالىحميؿُ:الىو ي ُُ
ذكرُأبكُحيافُ،ُكالمرادمُقكؿُاألخفشُفيُ)الباء(ُالجارةُ،ُفقاؿُأبكُحيافُ:ُزعـُاألخفشُ

ُحياف ُأبك ُفقاؿ ُالمنفيُ، ُغير ُالمبتدأ ُفيُخبر ُتزاد ُذلؾُمتأكؿُ(1)أنيا ُ"كؿ :ُ ُيدؿ ُكىذا أٌنوُ".
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُاعترض
عانيُحرؼُالجرُالباءُ،ُفقاؿُاألخفشُحرؼُذكرُقكؿُاألخفشُفيُأحدُمفكأماُالمرادمُُ

الباءُيحمؿُمعنىُ)عف(ُ،ُذكرُلذلؾُاألخفشُبعضُآياتُالقرآفُالكريـُ،ُكذكرُمعُقكؿُاألخفشُ
ُىذهُ ُاألخفشُفي ُقكؿ ُفي ُرأيو ُيبد ُكلـ ،ُ ُالباء ُالمعانيُحرؼُالجر ُفي ُالعمماء بعضُأقكاؿ

ُ.ُالمسألة
ؿُ .108ُ ًُ ىُ )الُاُف يُاُالاق وا ُ(ُا

ُُ:قاؿُابفُمالؾُ
ػػػػصاُ ص  ػػػػذُاُو اخا م ناػػػػذُ ُد م  قاىػػػػاُمُو  د ػػػػر بُاُو  ُُُُُُُُُُُُُُُُو 

ُ
ًُ ُم نك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُم  ر بُاُُو الى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُو 

ُ
ُ

ُالمرادم ُ"ُ:ُ(2)قاؿ ُقالكا ُالربُ، ُعمى ُاألخفشُدخكليا ُ:ُكحكى ُقالكا ُ،ك ُالكعبة ُترب :
ُ.تالرحمف "ُ ُشاذ ُكىك ُكتحياتؾُ، ُ ُالكردم، ُابف ُُ(3)كقاؿ ُكحُ)التاء(تختصُ": ُاُ، كىُباسـ
ُ.ُ"حكاهُاألخفشُ(تربُالكعبة)كقدُجاءُ":ُُ(4)كقاؿُابفُجابرُاليكارمُ.ُتربُالكعبةُ"ُ:األخفشُ

ُ."ُاألخفشُتربيُ،ُلكفُىذاُشاذُمحفكظ،ُفحكىُأماُدخكلياُعمىُالرب:ُ"ُ(5)كقاؿُالشاطبي
".ُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
فيُدخكؿُالتاءُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُُابفُجابرُاليكارمُككابفُالكردمُ،ُ،ُذكرُالمرادمُ
قاؿُ:ُكىكُذكرُقكؿُاألخفشُفيُدخكؿُالتاءُعمىُالربُ،ُُكفُفأماُالمرادمُُعمىُغيرُاسـُاُ.

ُُ.ُالمسألةيدؿُىذاُأنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُشاذُ،ُ
ربُ،ُكلـُالكأماُابفُالكردمُفقاؿُ:ُالتاءُتختصُباسـُاُ،ُكحكىُاألخفشُدخكلياُعمىُ

ُ.فشُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخ
رُاسـُاُ،ُيكأماُابفُجابرُاليكارمُُكالشاطبيُفذكراُقكؿُاألخفشُفيُدخكؿُالتاءُعمىُغ

ُاألخفشُقكؿُعمىُااعترضُاأنيُىذاُيدؿُ:ُىكُشاذُمحفكظُ.ُكابفُجابرُاليكارمُكقاؿُالشاطبي
ُ.ُالمسألةُىذهُفي

                                                           

ُ.َُِٓمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّْٕ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُ(ُِ)
ُ.ُُِٖتحريرُالخصاصةُفيُتيسيرُالخبلصةُُ(ّ)
ُ.ُِٖ/ّشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ْ)
ُ.ُٖٕٓ/ّالمقاصدُالشافيةُ(ُٓ)
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ؿُ ال.َُُٗ ُ(اؼُ كُ )الُاُف يُاُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػد وُاُ د يػػػػػاُد كػػػػػاؼُ ُش  م يػػػػػؿُ ُو  ُق ػػػػػدُاُالّى ا
ُ

ز ائ ػػػػػػػػػػػػدُي  ان ػػػػػػػػػػػػ   كيػػػػػػػػػػػػدُ ُو  ر دُاُى وا ُو 
ُ
ُ

ػػػػى  ام ؿُ  ػػػػذ اُا ػػػػماُمُو ا ا ك  ػػػػفُاُو  م ػػػػ ُع  ُو ع 
ُ

ػػػػفُا  ػػػػؿُ ُم  ػػػػاُذ اُا جا م  م ياي  ػػػػفُاُع  ػػػػ ُم  ُد خ 
ُ فصيحُالكبلـُ،ُفتقعُُأنياُُتككفُاسمانُفياألخفشُفزعـُُ،ُالكاؼ:ُ"أماُُ(1)قاؿُأبكُحياف

ُفاعمةُكقكؿُامرئُ:ُ
ُـاُوا  ن ػػػػػػؾُ  ػػػػػػرُايُ ُل ػػػػػػ رُ ُعميػػػػػػؾُ ُفاخ  ُكفػػػػػػاخ 

ُ
يؼ    ػ   ُـاُ   ل ػػ م داػؾُ ُو  ثاػػؿُ ُي غا م غ م ػػبُ ُم 

(2)ُ
ُ
ُ

ُكمبتدأهُ،ُكقكلوُ:
ُُُُُُُُم  ػػػػػػػػػػػػػار د وُ ُع  ػػػػػػػػػػػػػداُمُم ى و ػػػػػػػػػػػػػدا

ُ
ىنػػػػػػػػوُ ُفػػػػػػػػي  د دػػػػػػػػةُ ُم  ُ(3)الن مػػػػػػػػؿُكم 

ُ
ُ

ُأمُمثؿُمدبٌُ ةُالنمؿُ،ُكمفعكلةُ،ُكقكؿُالعربُ:ُماُرأيتُكاليكـُرجبلنُ،ُأمُماُرأيتُمثؿُاليـك
ُ،ُكقكلوُ:ُكتككفُالكاؼُأيضانُمجركرةُرجبلنُ،ُ

ن ػػػا ر حا ػػػادافُ ُو  ًُ ُد ك  ػػػا ن ػػػبُ ُالام  ػػػط ن اُد جا ُو  ا
ُ

بُ   و  رماُالا  يافُ ُف يوُ ُى ص  ى ق ػيُط ػوا ى را ُ(4)و 
ُ
ُ

كتبعوُابفُعصفكرُإلىُأفُالكاؼُالُتتعمؽُ،ُ:ُ"كقدُذىبُاألخفشُُ(5)قاؿُأبكُحيافُك
ُ.ُ"ُُ،ُكذكرُشيبعتوُبشيء

ُالمرادمُك ُ"ُ(6)قاؿ :ُ :ُ ُاسماُنكقكلو ُُكاستعمؿ ُسيبكيوُُ، ُمخصكصُعند ُاسٍمان استعماليا
ليوُاالختيار،ُفيُاألخفشُبالشعرُ،ُكأجازه ُكشذ،ُُالفارسيُكبلـُظاىرُكىكُ،ُالمصنؼُذىبُكا 

ُ.ُمثؿ"ُبمعنىُألنياُ؛ُأبداُاسـُإنيا:ُفقاؿُمضاءُبفاُجعفرُأبك
ُ:ُمعانيُُأربعةُكلمكاؼ "ُ:ُ(7)قاؿُابفُىشاـُك ُاألخفشُمنوُعبلءُ،ُكجعؿاالست،ُكمنيا

ُُُ.ُعميو"ُأنتُماُعمى:ُأمُ،ُأنتُكماُكف:ُقكليـ
ُالجكزيةُك ُالقيـ ُابف ُ"ُ(8)قاؿ ُكاؼُالتشبيو: ُأف ُخبلفانُُيصحُكالصحيح ُبالعكامؿ تعمقيا
ُُ.ُ"لؤلخفش

                                                           

ُ.ُِِّؾُمنيجُالسالُ(ُ)
َُٕٕ/ُكأسػاسُالببلغػةُُِّٓ/ٓكالمحكػـُكالمحػيطُالعظػـُُٕٓالبيتُمػفُالطكيػؿُالمػرئُالقػيسُفػيُديكانػوُُ(ِ)

ُ.ُُّْ/ُ،ُكالشعرُكالشعراءُُُٓٔ/ُكلسافُالعربُ
كثمػارُالقمػكبُُُِِ/ٔكنيايػةُاألربُٕٓ/ِكديكافُالمعانيُُُّْديكانوُالبيتُمفُالكامؿُالمرئُالقيسُفيُُ(ّ)

ُ.ُّْٓنسكبُفيُالمضاؼُكالم
ُ.ُٕٕكحركؼُالمعانيُكالصفاتُُُِّ/ٗكلسافُالعربُُِّالبيتُمفُالطكيؿُالمرئُالقيسُفيُديكانوُُ(ْ)
ُ.ُِّٓمنيجُالسالؾُُ(ٓ)
ُ.ُِٕٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ٔ)
ُ.ُّٖ-ّٕ/ّأكضحُالمسالؾُُ(ٕ)
ُ.ُّْٗ/ُإرشادُالسالؾُُ(ٖ)
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ُالشاطبي ُاألخفشُ(1)كقاؿ ُ"كحكى :،:ُ ُغيره ُكأناأك ُأنت ُكال ُكأنت ُأنا كقاؿُُ.ُ"ما
إنياُاسـُمطمقانُكىذاُُبلثةُأقكاؿ:ُإنياُحرؼُمطمقانُ،ُكىكُرأمُسيبكيوُ،فيُالكاؼُث:ُ"ُ(2)الشاطبي

نياُأثرُماُتككفُاسمانُفيُُكىذاُمذىبُاألخفش ُ.ُ"الشعرُ،ُكىكُمذىبُابفُأبيُالربيع،ُكا 
ُُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ابفُىشاـُ،ُكابفُالقيـُالجكزيةُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُُذكرُأبكُحيافُ،ُكالمرادمُ،ُُك
حُفيُفصيكؿُ:ُإفُالكاؼُعندهُاسـُاألُذكرُلؤلخفشُقكليفُ:ففأماُأبكُحيافُُةُ.الجاُرُالكاؼ
ُ ُالكبلـ ُكتككفُحرؼُجرُأيضان ُالنحاة، ُأقكاؿ ُكذكرُمعو ُ"ُ(3)فقاؿُ،ُ، ُإفُ: كقاؿُابفُمضاء

كالُتككفُاسمانُ،ُالكاؼُاسمانُأبدانُ،ُكذىبُجميكرُالبصرييفُإلىُأفُالكاؼُالُتككفُإالُحرؼُ
ُ.ُ ُالقكؿُالثانيُ:ُىكُإفُالكاؼُعندهُالُُفيُقكؿُاألخفشُكلـُيبدُرأيوُإالُفيُالشعر" ،ُكأما

ُلـُتكفُزائدةُفبلُبدُلياُمفُشيءُُُ:ُ(ْ)،ُكقاؿُأبكُحيافُءتتعمؽُبشي ذا "كالُتطردُالكاؼُ،ُكا 
عمىُقكؿُُتتعمؽُبوُضركرةُُ،ُكقاؿُعفُقكؿُاألخفش:ُكالردُعميوُيطكؿ"ُ.ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترض

اسمانُفيُُ(الكاؼ)ُذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُأفُتككفكأماُالمرادمُُُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ
قكؿُاألخفشُفيُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُفيُاعتبار)الكاؼ(ُاسمانُ،ُكذكرُمعوُأقكؿُالنحاةُُاالختيار

ُ.ُالمسألةىذهُ
كقاؿُ:ُكلمكاؼُىكُاالستعبلءُ،ُ،ُذكرُقكؿُاألخفشُفيُالمعنىُالكاؼُفكأماُابفُىشاـُُ
معانيُ،ُكعٌدُالمعنىُالذمُقالوُاألخفشُمفُضمنياُ،ُىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُُأربعة

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُإفُالكاؼُالُتتعمؽُبشيءُ،ُكقاؿُفكأماُابفُالقيـُالجكزيةُ،ُالمسألةفيُىذهُ
ُيدؿُ،ُُبالعكامؿُتعمقياُيصحُالتشبيوُكاؼُأفُكالصحيح :ابفُالقيـُالجكزيةُ ُأٌنوُاعترضكىذا

ُعم ُاألخفشُفيُىذه ُُالمسألةىُقكؿ ُالشاطبيُ، ُلؤلخفشُفكأما ُ:ُذكر ُاألكؿ :ُ ُكىما ،ُ قكليف
كىذاُاألخيرُأعنيُدخكلياُعمىُالضميرُ:ُ"(5)كقاؿُالشاطبيُصاؿُالكاؼُبالضميرُالمنفصؿُ.ات

أٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُ،ُكالثانيُ:ُإٌفُالكاؼُالمنفصؿُضعيؼُفيُالقياسُ".ُكىذاُيدؿُ
اُ:"ُكأماُمذىبُاألخفشُفردُبأمريفُ،ُمنيماُ:ُكقكعي(6)ىيُاسمانُمطمقانُ،ُكقاؿُ،عندُاألخفشُ

الذم(ُمعُدانُ،ُبأفُحذؼُالمبتدأُمفُصمةُ)،ُكىكُكثيرُجصمةُفيُنحكُ:ُأعجبنيُالذمُكزيد
،ُككقكعُالكاؼُصمةُلمذمُمطردُكثير،ُفكثرةُىذاُُدليؿُعمىُأنياُحرؼُفيُعدـُالطكؿُقميؿُ

ُُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُاعترضُُوأنٌُكىذاُيدؿُُ.ُ"الصمة
                                                           

ُ.ِٖٓ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُْٔٔ/ُّالمقاصدُالشافيةُ(ِ)
ُ.ُِِّمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُِّٓمنيجُالسالؾُُ(ْ)
ُ.ِٖٓ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ٓ)
ُ.ُٓٔٔ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ٔ)
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ؿُ ال.110ُ ُ (مُ )عُ ُف يُاُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:
ؿُ  ػػػػى  ام  ػػػػذ اُا ػػػػماُمُو ا ا ك  ػػػػفُاُو  م ػػػػ ُع  ُو ع 

ُ
ػػػػفُا  ػػػػؿُ ُم  ػػػػاُذ اُا جا م  م ياي  ػػػػفُاُع  ػػػػ ُم  ُد خ 

ُ
ُ

ُ،ميةُعمىككذلؾُزعـُاألخفشُفيُبعضُأصحابناُأفُمفُمكاضعُاس:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحياف
مىٍيؾُىُأىٍمًسؾٍُ﴿عدلُبياُفعؿُالمضمرُالمتصؿُإلىُضميرهُالمتصؿُ،ُقاؿُتعالىُأفُتككفُقدُت ُعى

ؾُى ٍكجى ُأمسؾُعمىُنفسؾُ،ُكقاؿُالشاعرُ:ُ:كلـُيقؿُُ(2)﴾زى
فُا ػػػػػػػػػػؾُ ُى ػػػػػػػػػػو  م يا ػػػػػػػػػػورُ ُفػػػػػػػػػػ  فُ ُع  ُاأل م 

ُ
ػػػػػػػػػػػػؼُ   لػػػػػػػػػػػػوُ ُد ك  ير ى ػػػػػػػػػػػػاُال  م ق اد 

(3)ُ
ُ
ُ

ُ."ُُعمٌىُثيابي،ُكقاؿُالعربُ:ُسٌكيتُُىكفُعمىُنفسؾ:ُكلـُيقؿُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

عمى(ُأفُتككفُقدُتعدلُبياُقكؿُاألخفشُفيُأحدُمكاضعُاسميةُ)بذكرُنفردُأبكُحيافُاُ
ُ ،ُ ُالمتصؿ ُضميره ُإلى ُالمتصؿ ُالمضمر ُحياففعؿ ُأبك ُفي)عمى(ُُ(4)كقاؿ ُمعو ُكالكبلـ "ُ :

كالكبلـُالذمُتقدـُفيُعفُ،ُفقاؿُأبكُحيافُعفُ)عف(ُ:ُ"ُزعـُبعضُأصحابناُأفُمفُمكاضعُ
اسميةُ)عف(ُأفُيككفُقدُتعٌدلُبياُفعؿُالمضمرُالمتصؿُإلىُضميرهُالمتصؿُُ،ُنحكُقكلؾُ:ُ
دٍعُعنؾُ،ُففيُدعُضميرُمتصؿُمرفكعُ،ُىكُالفاعؿُُ،كقدُعٌدتُعفُدعُالرافعُلذلؾُالضميرُ
إلىُالكاؼُالتيُىيُضميرُمتصؿُ،ُكأنتُالُتقكؿُ:ُاٍغضٍبُعميؾُ،ُإذاُأردتُىذاُالمعنىُ،ُ

ُتأتيُفيو ُحرؼُ،ُُإنما ُالنحكيكفُعمىُأٌنيا ُكأجمع ُاٍغضبُعمىُنفسؾُ، :ُ ُفتقكؿ ،ُ بالنفسُ
ُمذىبُ ُفػ)عف(ُحرؼُ،ُفيذا ،ُُ فيحتمؿُأفُتككفُ)عف(ُفيُالمثاؿُالسابؽُباقيةُعمىُحرفيتيا

ُحسفُ"ُ.ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُاعتبار)عمى(ُاسميةُ.
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

ُ.ُِٓٓمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّٕ/ُّّسكرةُاألحزابُُ(ِ)
فػػيُُكبػػبلُنسػػبةُ،ُُّّ/ُرُعكالعمػػدةُفػػيُمحاسػػفُالشػػُّٔ/ُالبيػػتُمػػفُالمتقػػاربُلؤلعػػكرُالٌشػػنٌيُفػػيُالكتػػابُ(ّ)

ُ.ُُٗ/ِكاألصكؿُفيُالنحكُُُٔٗ/ْضبالمقت
ُ.ُِٓٓ-ِْٓانظر:ُمنيجُالسالؾُُُ(ْ)
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ؿُ ال.111ُ م ناذُ ُم ذُا)ُف يُاُق وا ُُ(و 
ُاؿُابفُمالؾُ:ق

ػػػػػذُا م  م ناػػػػػذُ ُو  ػػػػػػم افُ ُو  ياػػػػػثُ ُا ا ُر ف   ػػػػػػاُح 
ُ

ػػػػؿُ ُا ول ي ػػػػاُاوُا  ئاػػػػتُ ُالاف  ا ػػػػذُاُك ج  ػػػػاُم  ُد ع 
ُ
ُ

ػػػػرّاُو ا  فُا ػػػػيُ ُف ػػػػيُاُي ج  ػػػػفُاُم    ػػػػاُف ك م  ُى م 
ُ

ف ػػي  ػػورُ ُو  ػػى د فُاُف ػػيُم  ان ػػ ُالاح    ُا ا
ُ ٍنذيُُميذٍُ:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحيافُُ مي ُالشاعرُ:كقكؿُ،ُقدُيميافُالجممةُاالسميةُ،ُكى

ُ ػػػػغينةُ ُعمػػػػيُ ُم حمػػػػولُمُز لػػػػتُومػػػػا
ُ

غافُوم  ط م عُ   ُ(2)يػافعُ ُانػاُم ػذُاأل  ا
ُ
ُ

ذاُكليتيماُالجممةُفيماُظرفاف األخفشُإلىُأنيماُالُيككنافُإذُ،ُكاختمؼُإذُذاؾُفييما،ُُكذىبُُكا 
ُيككفُخ،ُذاؾُإالُمرفكعيفُعمىُاالبتداءُ،ُكالُبدُمفُتقديرُاسـُزمافُبيفُالجممةُ برانُكبينيما

،ُمقوُاكزمفُخ:ُ،ُفيقدرهُُةفُممفكظانُبيماُأكُمقدُريهُإالُعمىُاسمألنيماُالُيدخبلفُعندُ؛عنيماُ
ُكمفُزمفُعقدتُ،ُمذُزمفُأناُيافعُ"ُ.

كؿُُ–أمُمذُكمنذُُ–يجركفُبيماُُ:ىؿُالحجازكقاؿُاألخفشُ:ُأ:ُ"ُ(3)كقاؿُأبكُحياف
ػ)مذ(ُماُبعدىاُ،ُفيقكلكفُ:ُلـُأرُزيدانُمذُ،ُكبنكُتميـُكغيرىـُترفعُبُشيءُمفُالمعرفةُكالنكرة

كبيفُلقائوُيكمافُ،ُكمذُاسـُمبتدأُ،ُكماُبعدهُخبرهُ،ُكالحجازيكفُيقكلكفُفيُ،ُيكمافُ،ُأمُبينيُ
ىذاُ:ُلـُأرهُمذُيكميفُ،ُفيجعمكنياُحرفانُبمنزلةُمفُ،ُكعامةُالعربُيقكلكفُ:ُلشيءُأنتُفيوُ،ُ

ُأكُمنذُالساعًةُ،ُأكُمنذُالميمةُفيجركفُ،ُُيعنيُالزمافُالحاليُ:ُلـُأرهُمذُاليكـًُ ،ُأكُمنذُالعاـً
ُالماضيُانتيى ـي نماُيختمكفُفيماُمضيُ،ُفتقكؿ:ُبنكُتميـُلـُأرهُميذيُالعا ُ.ُ"ُكا 

"كمفُأحكاـُمذُكمنذُأفُالعطؼُعمىُالمخفكضُغيرُجائزُسكاءُُ:ُُ(4)ؿُأبكُحيافكقا
ذأتقدـُالمعطكؼُعمىُالمعطكؼُعميةُأـُتأخرُعنوُ،ُ دىماُتعريفانُكتنكيرانُ،ُبعاُاختمؼُاالسمافُكا 

ُالجمعةكماُرأيتوُمذُنحك:ُ ُأمًسُكيكمافُ،ُكماُرأيتوُمذُيكمافُكأمًس،كيكمافُ،ُكماُرأيتوُمذُُيكـي
ُفمذىبُاألخفشُالمنعُ،ُكىكُالصحيحُ".

كزعـُاألخفشُأفُكالُيتقدـُمذُكمنذُمفُاألفعاؿُإالُالفعؿُالمنفيُ،ُ:ُ"ُ(5)كقاؿُأبكُحياف
ثـُفقدتوُ،ُفيككفُقدُرأيتوُفيُيكـُالجمعةُ،ُبؿُفيُبعضوُ،ُالفعؿُالُيككفُأبدانُفيُجميعوُنفيُ

ُ.ُبعدُإلىُالزمافُالذمُأنتُفيوُ،ُكىكُالصحيحُ"

                                                           

ُ.ُُُِٔٓمنيجُالسالؾُُ(ُ)
كالجنػىُالػدانئُُٓ/ٓفيُالمخصصُُكببلُنسبة،ُُْٓ/ِالبيتُمفُالطكيؿُلمكميتُبفُمعركؼُفيُالكتابُُ(ِ)

ُ.ُُٖٓ/ِكشرحُالكافيةُالشافيةَُُْٓ
ُ.ِٔٓمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُِٕٓمنيجُالسالؾُُ(ْ)
ُ.ُِٕٓمنيجُالسالؾُُ(ٓ)
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 :ُالحالػةُاألكلػىُ:ُحػكاؿ،ُاعمـُأفُلمذُكمنػذُ،ُثبلثػةُأُمذُكمنذُقكلوُ::ُ"ُ(1)قاؿُالمرادمُك

ُ:مػذاىبُثبلثػةُذلػؾُكفي ،ُيكمافًُُمنذُأكُالجمعةُيكُـيُمذُرأيتوُما:ُنحكُمرفكعُمفردُاسـُيمييماُأف
ليػػػو،ُخبػػػرُكالمرفػػػكع،ُُمبتػػػدآفُأنيمػػػاُ:األكؿ ُفػػػيُكالتقػػػدير،ُُالبصػػػرييفُمػػػفُككثيػػػرُالمبػػػردُذىػػػبُكا 

ُأنيمػا:ُالثػانيُك.ُيكمػافُالرؤيةُانقطاعُأمد:ُُالنكرةُكفي،ُُالجمعةُيكـُالرؤيةُانقطاعُأكؿ:ُالمعرفة
ليػوُ،ُيكمػافُلقائػوُكبػيفُبينػي:ُكالتقػدير،ُُالمبتػدأُىػكُكعكالمرف،ُُالخبرُمكضعُفيُظرفاف ُذىػبُكا 

ُمضػىُمنػذ:ُأمُمقػدر،ُبفعػؿُفاعػؿُبعدىماُالمرفكعُأف:ُُكالثالث .ُالبصرييفُمفُكطائفةُاألخفش
ليػػوُ،ُالجممػػةُإلػػىُمضػػافافُظرفػػافُكىمػػا،ُُيكمػػافُأكُُالجمعػػةُيػػكـ ،ُالككفػػةُأىػػؿُمحققػػكُذىػػبُكا 

ُُُ.ُ"سييؿُالتُفيُكالمصنؼُالسييميُكاختاره
تكػكفُجممػةُ،ُكقػدُأفُيمييماُجممػةُكالكثيػرُككنيػاُفعميػةُالحالةُالثانيةُ:ُُ:"ُُ(2)قاؿُالمرادمُك
ُ،ُكقكلوُ:اسمية

ُ ػػػػغينةُ ُعمػػػػيُ ُم حمػػػػولُمُز لػػػػتُومػػػػا
ُ

ػػغافُوم  ػػط م عُ   ػػػذُاأل  ا ُيػػػافعُ ُانػػاُم 
ُ
ُ

ُبوُكصرحُتار،المخُكىك،ُُالجممةُإلىُمضافافُظرفافُ،ُكمنذُمذُأف:ُأحدىماكفيُذلؾُمذىباف:ُ
ُزمػافُمػذ:ُكالتقػديرُعنيمػا،ُخبػراُنُيككفُمحذكفاُنُزمافُاسـُكنقدرُ،ُمبتدآفُأنيما:ُكالثانيسيبكيوُ،ُ

ُابػػفُكاختػػارهُمبتػػدأيف،ُإالُعنػػدهُيككنػػافُفػػبلُ،ُاألخفػػشُمػػذىبُكىػػكُ،ُيػػافعُأنػػاُزمػػافُكمػػذُعقػػدت
ُ.ُُُ".عصفكر

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُأبكُحيافُفنقؿُلؤلخفشُفيُ)مذ،ُكمنذُاألخفشيافُ،ُكالمرادمُأقكاؿُذكرُأبكُح (ُ.ُفأما

فيماُعندُاألخفشُمرفكعافُعمىُاالبتداءُ،ُكالبدُمفُتقديرُاسـُُأربعةُأقكاؿ.ُفقاؿُفيُاألكؿُ:
الزمافُبيفُالجممةُكبينيماُيككفُخبرانُعنيماُ،ُألنيماُالُيدخبلفُإالُعمىُأسماءُالزمافُ،ُكذكرهُ

ُ،ُفقاؿ ُفييا ُالجممةُفيماُظرفافُُ":ُُ(3)معوُأقكاؿُالنحاة ُكلييما ُإذا ،ُ،ُ كاختمؼُإذُذاؾُفييما
ُأسماءُ ُكسائر ُالجممة ُإلى ُالظرؼُمضافاف ُعمى ُمنتصباف ُاسماف ُإنيما ُسيبكيو ُكبلـ فظاىر

:ُالقكؿُالثاني.ُُكُالمسألةكالُمحذكؼُبينيماُكىكُمذىبُالفارسي"ُ.ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ،ُالزمافُ
،ُكالرفعُؿُالحجازُكبنيُتميـُ،ُكعامةُالعربُفيُالجرُذكرُفيوُأبكُحيافُنقؿُاألخفشُعفُأى

قكؿُالثالثُ:ُمنعُرأيوُفيُنقؿُاألخفشُفيُالجرُكالرفعُبعد)مذُكمنذ(ُ.ُُكُبعد)مذُكمنذ(ُ،ُكلـُيبد
ُاالاأل ُكاف ُإذا ُخفشُالعطؼُبعدىما ُكتنكيران ُتعريفان ُمختمفيف ُحيافسماف ُأبك ُكقاؿ ُقكؿُُ، عف

كالقكؿُالرابعُ:ُذكرُُ.ُالقكؿُاىذُفيُاألخفشُلقكؿُكافقتومُعمىُ:ُكىكُالصحيحُ،ُكيدؿُاألخفش

                                                           

ُ.ُٕٕٔ-ٕٔٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُٖٕٔ-ُٕٕٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُُِٔٓمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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فيوُقكؿُاألخفشُفيُالفعؿُالمنفيُقبؿُمذُكمنذ،ُكىكُعندُاألخفشُالنفيُالُيككفُأبدانُفيُجميعوُ
ُُ.يدؿُىذاُمكافقتوُلقكؿُاألخفشبؿُفيُبعضوُ،ُكقاؿُأبكُحيافُعنوُ:ُكىكُالصحيحُ،ُُك

ؿُ:ُإذاُأتيُبعد)مذُكمنذ(ُاسـُمفردُمرفكعُ،ُفيماُذكرُلؤلخفشُقكليفُ:ُاألُكفكأماُالمرادمُ
عندُاألخفشُظرفافُفيُمكضعُالخبرُ،ُاالسـُالمرفكعُىكُالمبتدأُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُكلـُ

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُإذاُأتىُبعدُمذُكمنذُجممةُفعميةُأكُُ،ُكالثانيُ:يبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ
رىماُاسـُزمافُمقدرُ،ُكذكرُمعوُمذىبُسيبكيوُفيُاسميةُ،ُفيماُعندُاألخفشُمبتدآفُ،ُكخب

ُ.ُالمسألةذلؾُكقاؿُعنوُالمرادمُ:ُكىكُالمختار،ُىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُا(ػ)مُ اؼُدكُ الُاُاؿُ صُ اىُُّيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.ُُِ

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػدُ  يا ز  ػػػػػػػػدُ ُو  ػػػػػػػػاؼُ ُر بُ ُد  ا ػػػػػػػػؼُاُو الاك  ُف ك 

ُ
ق ػػػػػػدُا  مػػػػػػاُو  ػػػػػػرُُّى م يي  ج  ُـاُو  ػػػػػػؼُل ػػػػػػ ُي ك 

ُ
ُ

ُبعدىاُالجممةإذاُكليتياُ)ما(ُكجاءتُالكاؼُزعـُبعضُالنحكييفُإفُ"ُُ:ُ(1)قاؿُأبكُحياف
كقاؿُاألخفشُفيُقكلوُتعالىُ،ُُ(ُالكافةُمعنىُالتعميؿما)حدثتُفيياالفعميةُتككفُمكفكفةُبماُ،ُكأ

ٍمناُكىما﴿ ـٍُُأىٍرسى ،ُكاألكلىُماُقدمناهُ؛ُألٌنوُذكركنيُفُالتقديرُلماُفعمتُىذاُفااآليةُأُ(2)﴾رىسيكالُنًُفيكي
مكفُعفُذلؾُ،ُكقدُأُمتىُأمكنناُإقرارُالحرؼُعمىُماُاستقرُفيوُالعمؿُكافُأكلىُمفُإخراجو

ُ.ُُ"ُذلؾُيجعؿُماُمصدريةُ،ُكالجممةُالفعميةُكاالسميةُصموُلياُفيُمكضعُجرُبالكاؼ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

فتككفُالكاؼُمكفكفةُ،ُُ(ُعمىُالكاؼُ،ذكرُقكؿُاألخفشُفيُدخكؿُ)مابانفردُأبكُحيافُ
أفُتككفُماُفيُىذهُالحالةُمصدريةُغيرُكافةُ،ُكتككفُماُالمصدريةُكقاؿُأبكُحيافُ:ُاألكلىُ

ُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُ.كالجممةُبعدىاُفيُمكضعُجرُبحرؼُالكاؼُ،ُكىذاُ
ؿُ ال.113ُ ُ(ر بًُّ)ُف يُاُق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ف تُا ػػػػػػػذ  ح  ػػػػػػػر تُاُوُ ُر بًُُّو  ػػػػػػػدُ ُج  ُد ػػػػػػػؿُاُد  ا

ُ
ػػدُ ُوُ ُو الف ػػا  ػػؿُاُذاُشػػاعُالػػواوُ ُد  ا ُال  م 

ُ
ُ

ُ،ُكريبىتُىُكريبُُّ،ُُريبَُُّ::ُ"كفيياُلغاتُُ(3)قاؿُأبكُحياف عمىُماُسمعُمفُ...ُكيقاسُُ،ُكريبى
ُلؤلخفش" ُأبكُحيافُ.ذلؾُكفاقان ُ"ُ(4)قاؿ ُلؤلخفشُُُبَُّرُي: ُفيُاإلعرابُالُفيُالمعنىُكفاقان زائدة

ُكالجرميُ".

                                                           

ُ.ُِٗٓمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُِٓ/ِسكرةُالبقرةُُ(ِ)
ُ.َُِٔمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُِٔمنيجُالسالؾُُ(ْ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُ،ُكىكُعفُاألخفشُيقاسُماُ انفردُأبكُحيافُبذكرُقكليُلؤلخفشُ،ُاألكؿُ:ُفيُلغاتُريبَّ
يسمعُفيياُمفُلغاتُ،ُككبلـُأبيُحيافُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُ،ُكالقكؿُالثانيُ:ُإفُريٌبُ

ُ.األخفشُُزائدةُفيُاإلعرابُالُفيُالمعنىُ،ُككبلـُأبيُحيافُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿ
ؿُ ال.114ُ (ُريُاغُ ُوؼُ ذُ حُامُ الُرُ الجُ ُؼُ رُاحُ دُ ُرُ جُ الُاُف يُاُق وا ُ)ر ب 

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ق ػػػػػػػػػدُا ػػػػػػػػػرُُُّو  ػػػػػػػػػو  ُي ج  ُل ػػػػػػػػػد  ُر بُ ُد   

ُ
ػػػػػػػذاؼُ   ػػػػػػػوُ ُح  د  ا   ُم ط ػػػػػػػر داُمُي ػػػػػػػر  ُو 

ُ
ُ

ُحياف ُأبك ُُ(1)قاؿ ُريبَّ ُبحرؼُمحذكؼُغير ُ"الجر :ُ ُقسماف ُمسكع :ُ ُكأماُ، ُ كمقيسُ،
وُبحرؼُمتصؿُأكُ:ُأفُيحذؼُلككنوُفيُالمعطكؼُعمىُماُتضمنسائؿُ،ُكمنياُالمقيسُففيوُم

:ُجيءُبزيدُأكُعمركُلكُكمييماُ،ُُوُيقاؿكحكىُأبكُالحسفُفيُالمسائؿُأنٌُُمنفصؿُُببلُأكُلك،
ُكلمجنكبُقاؿُ،ُفكأنو :ُُ ُبكمييما ُلحبيبُكلك ُكال ،ُ ُاألخفشُفيُكمييمصارع ُأجاز ُالرفعُم، ا

،ُأكُإفُأكُىبلُ،ُأكُانُ:ُأفُيحذؼُفيُمتقررُبعدماُتضمنوُباليمزةُكالنصبُكالجر.ُكمنياُأيض
ُ؟ُوُيقاؿُ:ُمررتُبزيدُ،ُفتقكؿُ:ُأزيدُبفُعمرك،ُحكىُاألخفشُفيُالمسائؿُأنٌُُالفاءُالمتيفُلمجزاء

ُ.ُُ،أمُىبلُبدينارُ"ُفتقكؿُىبلُدينارُوُجئتُبدرىـُ،،ُكيقاؿُ:ُُ؟كتريدُأبزيدُبفُعمرك
ُمحذكفانُضربافُ:ُمطردُكغيرُمطُربسكلُ:ُالجرُُ(2)كقاؿُالمرادم ردُفيُدُ،ُأماُالمطٌُريبَّ

ُُ،مكاضع :ُ ُفيُالحسفُأبكُذكرُ،ُبمكُمنفصؿُبحرؼُتضمنوُماُعمىُالمعطكؼُفيكمنيا
.ُُأدنىُلكُبعدُماُيككفُأفُالمعتادُألفُ؛ُأحدىماُكلكُعمركُأكُبزيدُجيء:ُُيقاؿُوأنٌُ،ُُالمسائؿ

ُنحكُ،ُتضمنوُماُبعدُباليمزةُالمقركفُفيُك ُُبزيدُمررت: ُُفتقكؿُ، ُحكاهُعمرك؟ُبفُأزيدُو:
ُُيقاؿُكأفُتضمنوُماُبعدُالمقركفُفيُكُ.ُالمسائؿُفيُاألخفش ُُبدرىـُجئت: ُفيبلُ:ُفتقكؿ،

كيبقيُعمؿُ،ُ،ُ"كقدُيحذؼُغيرُرىٌبُُ:ُ(3)كقاؿُابفُىشاـ"ُ،ُأكثرُكىذا:ُاألخفشُقاؿُ،ُدينارُو
أمُ:ُُارُزيدانُكالحجرًةُعمرانُ،إفُفيُالديـُ:ُ،ُكقياسيُ،ُمفُالقياسُكقكلكىكُضربافُ:ُسماعيُ

ُلؤلخفشُ،ُك ُخبلفان ُيقدرُالعطؼُعمىُمعمكليُمعامميفُ"ُفيُالحجرة ُُإذ :ُُ(4)كقاؿُالشاطبي،
مقسمانُبوُدكفُجارُمكجكدُكالُعكضُ،ُنحك:ُاًُُحكىُاألخفشُأفُمفُالعربُمفُيجرُاسـُا"

ُألفعمف ُأكُىبلُبعدُكبلُكُ،" ضمفُالحرؼُالجار،ُكحكىُاألخفشُفيُكتابُتُـالمقركفُباليمزة
ُالمسائؿُ ُمررتُي، ُيقاؿُ: ُككذلؾُىبلبفُعمركُأزيدُوُفيقاؿُ:ُ،ُبزيدُوُأنو ُجئتُ، ُنحكُقكلؾُ: ،

ُ،ُكقاؿُ:ُكىذاُكثيربدرىـ ُ.ُ"ُ،ُفيقاؿُ:ُىبلُدينارو

                                                           

ُ.ِِٔمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.َُٖٕ-ٕٕٕ/ِمقاصدُكالمسالؾُانظر:ُتكضيحُالُُ(ِ)
ُ.-ٕٔ-ٔٔ-ٓٔ-ْٔأكضحُالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُِٕ-َُٕ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
ُ ُكالمرادم، ،ُ ُحياف ُأبك ُبذكر ُالجر ُفي ُاألخفش ُقكؿ ُكالشاطبي ُىشاـ ُجرُكابف حرؼ

ُأبكُحيافُُمحذكؼُغير ُفأما ُغيرُريبَُُّإعماؿُحرؼُالجرُالمحذكؼُفيُذكرُلؤلخفشفربُ.
عطكؼُعمىُماُتضمنوُُلككنوُفيُم،ُوُيجكزُأفُيعمؿُالحرؼُالجرُبعدُحذفوُقكليفُ،ُاألكؿُ:ُأنٌُ
إعماؿُحرؼُالجرُالمحذكؼُاألخفشُُمنفصؿُببلُأكُلكُ،ُكالثانيُ:ُُأجازُبحرؼُمتصؿُأكُ

يافُقكليُحذكرُأبكُُفُلمجزاءُ،فاءُالمتيأكُإفُأكُال،ُأكُىبلُ،ُبعدُماُتضمنوُباليمزةُفيُمتقررُ
ُاألخفشُدكفُأفُيبدمُرأيوُفيُذلؾُ.

ُُ ُالمرادم ُفكأما ،ُ ُريبى ُالمحذكؼُغير ُحرؼُالجر ُإعماؿ ُاألخفشُفي ُقكؿ أجازُفذكر
كفيُُاألخفشُإعماؿُحرؼُالجرُالمحذكؼُفيُالمعطكؼُعمىُماُتضمنوُبحرؼُمنفصؿُبمك،

المقركفُباليمزةُبعدُماُتضمفُحرؼُالجرُالمحذكؼُ،ُكفيُالمقركفُبعدُماُتضمنوُ،ُكلـُيبدُ
ُُ.ُالمسألةرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

(ُبؿُىيُكأماُابفُىشاـُفقاؿُ:ُاألخفشُالُيعمؿُحرؼُالجرُالمحذكؼُفيُكممةُ)الحجرةًُ
،ُيدؿُعمىُاعتراضوُعمىُقكؿُُألنياُمعطكفةُعمىُمجركرُ،ُكقكؿُابفُىشاـُ:ُخبلفاُنُمجركرةُ؛

ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ
ُالشاطبيُُ ُقكليفُ،ُاألكؿُ:ُأفُاألخفشُفكأما حكىُأفُمفُالعربُمفُذكرُلؤلخفشُىنا

ُبوُدكفُجارُمكجكدُ،ُكالُعكض ُكموُجائزُُ(1)،ُكقاؿُالشاطبيُيجرُباسـُاُمقسمان :ُ"كىذا
إعماؿُُأجازُاألخفشخفشُفيُقكلوُ،ُكالثانيُ:ُقياسانُعندُالنحكييف"ُُ،ُكىناُيكافؽُالشاطبيُاأل

ُكاليمزةُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذاُالقكؿُ.ُحرؼُالجرُالمحذكؼُبعدُىبل

                                                           

ُ.َُُٕ/ّالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
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ُةُ افُ  ُ الُ ُابُ دُ 
ًُ مُ  ُااألُ ُفُ وُاكُ ُيُافُ ُمةُ  ُ الُا.115ُ ُراتكُ ياُنُ يُ ادُ اُشُ مُ ُؾ(يوشد،ُوىردؾُ،ُُ)غيرؾُا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ذ ض ػػػػػػػػػاف ةُ ُو  ػػػػػػػػػم ي اُال   ي ػػػػػػػػػُا ا ُوُال فاظ 
ُ

ى م ػػػػػػػػػػػػؾُ   ػػػػػػػػػػػػةُ ُو  م ان وي ػػػػػػػػػػػػوُاُم حا   ُو 
ُ
ُ

ُحياف ُأبك ُ"ُ(1)قاؿ ُغيرُ: ُالجممة ُفي ُإضافتيا ُأف ُعمييا ُأجمع ُترؾُالمصنؼُأشياء كقد
فُانجرُمعياُتخصيصُ؛ُفإٌنوُكافُمستفادانُقإمحضةُ،ُكىيُ:ُ ُنياُكا  بؿُذلؾُ،ُنحكُ:ُمررتي

ُضاربُو ُكضاربُوُبرجؿو ،ُ ُاإلضُزيدان ُكىي ُاالختصاصُ، ُفي ُكاحد ُالمفظيةزيد ُكتمؾُ(2)افة ،
ُكشبيؾُ ُغيرؾُ، ُىيُ: ُكتربؾُكنحكؾُاألسماء ُكًحذنؾُ، ُكمثمؾُ، فُ، ُنكراتُكا  ُكميا ُفيذه ،

الحسفُأنياُُككفيُالعمةُفيُككفُىذهُاألسماءُنكراتُخبلؼُ،ُكذىبُأبأضيفتُإليُمعرفةُ،ُ
ُ.ُ"مضافةُفكانتُنكرةُلذلؾكضعتُفيُأكؿُكضعياُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ككفُاألسماءُالسابقةُكماُشابيياُنكراتُ،ُكذكرُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُعمةُُبكُحيافانفردُأ
ُفقاؿُأبكُحيافم ،ُ ُالعمة ُفيُىذه ُأقكاؿُالنحاة ُ"ُ(3)عو ُاألمثاؿُ: مذىبُأبيُبكرُأفُذلؾُلكثرة

مثؿ:ُمررتُبالجامدُغيرُالمتحرؾُ،ُُ،ُُاثؿُكالمغايرُكاحدانُكانتُمعارؼكاألغيارُفمكُكافُالمم
كلـُُ".ُسُأنياُلـُتتعرؼُلحممياُعمىُأسماءُالفاعميفُبمعنىُالحاؿُكاالستقباؿكمذىبُأبيُالعبا
ُ.ُالمسألةيبدُرأيوُفيُىذهُ

ُرةُ كُ نُ الُاُوُاا ُُفةُ رُ  ُامُ الُاُفةُ صُّالُاُل  إ ُُيرُ مُ  ُ الُاُةُ افُ  ُ إ ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .116
ُ قاؿُابفُمالؾُ:ُ

ػػػػػػػػياؼُ ُل ػػػػػػػػوُ ُد ال ػػػػػػػػذ ضُاوُا ُالث ػػػػػػػػان يُا   
ُ

ػػػػػػػػدُ   يا ػػػػػػػػار بُ ُك ز  ػػػػػػػػان يُر ااسُ ُال   ُالاج 
ُ
ُ
ُ

ُخفض،ُالضميرُمكضعُ(ؾُىاربًُضُىُكُؾُىاربًُالضٌُ)فيُكالرمانيُ،المبردُكقاؿ:ُ"ُ(4)قاؿُابفُىشاـُ
ُ:ُنصبُ:األخفشُكقاؿ ُسيبكيو ُكقاؿ ُ)الٌضاربؾ(ُُ، ُفي ُمنصكب ُفيك ،ُ ُكالظاىر الضمير

ُ"ُ.مخفكضُفيُ)ضاربؾ(
ُاليكارمُكُ ُجابر ُابف ُ"ُ(5)قاؿ ُبا: ُالمعرفة ُالصفة ُأضيفت ُإذا ُُكأللؼ ُإلى ضمير،ُالالبلـ
ُالخفضُ،ُكماُلكُكانتُكقكلؾ :ُجاءنيُالٌضاربؾُ،ُفيكُعندُالرمانيُكالمبردُفيُأحدُقكليوُالـز

                                                           

ُ.َُِٕانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
نماُىػيُنػكعُمػفُالتخفيػؼُالمفظػيُفحسػب،ُكتكػكفُُ(ِ) ىذهُإضافةُليستُعمىُمعنىُحرؼُمفُحركؼُالجر،ُكا 

ُالفقيػًرُُأىكُمبالغتوُأكُاسـُمفعكؿُأكُصفةُمشبيةُإلػىُمعمكلػوُمثػؿُ:ُبإضافةُمشتؽ:ُاسـُفاعؿ حضػرُمكػرـي
ُالعسؿًُكشرَُّ ُ.ُُِّْالمغةُالعربيةُ،ُانظرُ:ُالمكجزُفيُقكاعدابي

ُ.َُِٕمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُْٖ/ّأكضخُالمسالؾُُ(ْ)
ُ.ُُٕٗ/ّلفيةُابفُمالؾُأانظر:ُشرحُُ(ٓ)
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ُالنصبُالصفةُعاريةُعفُاأللؼُكالبلـُ،ُكىكُعندُاألخفشُ سكاءُكانتُالصفةُمعرفةُ،ُالـز
ُالنصبُ،ُإفُكانتُالُ،ُأكُلـُتكف،ُباأللؼُكالبلـُ صفةُمعرفةُباأللؼُكىكُعندُسيبكيوُالـز

ُالخفضُإفُعربتُالصفةُعفُاأللؼُكالبلـ ُ.ُ"كالبلـُ،ُكالـز
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
اليكارمُقكؿُاألخفشُفيُالضميرُالمتصؿُبالصفةُالمعرفةُأكُكابفُجابرُذكرُابفُىشاـ،ُُ

كُذكرُقكؿُاألخفشُفيُالضميرُالمتصؿُبالصفةُالمعرفةُأكُالنكرةُُ،ُكىففأماُابفُىشاـُالنكرةُ،ُ
ُ.ُالمسألةعندهُفيُمحؿُنصبُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ

ُُ ُاليكارم ُجابر ُابف ُفكأما ُالضمير ُاألخفشُفي ُقكؿ ُأكُذكر ُالمعرفة ُبالصفة المتصؿ
ُ.ُُالمسألة،كذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ،ُكىكُعندهُفيُمحؿُنصبُالنكرة

ُ
ُطقُ  ُفُ  نُ مُ ُحدُ اُاىُّمُ ُافةُ  ُ إ ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .117ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػاؼُ ُو ل ُـ ُي    ػػػػػاُا ػػػػػ ػػػػػػدُاُدػػػػػوُل م  ُاى ح 
ُ

نػػػػػػػػػػػػ   ؿُاُم  ا مػػػػػػػػػػػػاُواو  ر دُاُإذاُم وى  ُو 
ُ
ُ

كنحفُنتكمـُعمىُالقسميفُ:ُأحدىماُ:ُماُاتحدُبوُمعنىُفقطُ،ُفيذهُ:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحيافُُ
ماُجاءُعمىُإلىُالمنعُ،ُكتأكيؿُُالبصرييففيياُخبلؼُ،ُذىبُالككفيكفُإلىُالجكازُ،ُُكُالمسألة
ُىكُالتخصيصُ،ُكالشيءُالُيخصُنفسوُ،ُذلؾُ ُإنما ُكالغرضُباإلضافة ُكقاؿُالبصريكفُ: ،

ُ ُكتأكلكا ُع، ُالنسانحك: ُُكُكُ،رؽ ُالعرؽ ُأف ُعمى ُالحكارمُ، ُكالحكارمُدقيؽ ُالنسا ،ُ ُعاـ الدقيؽ
،ُكأماُدارُاآلخرةُلشيءُإلىُنفسوُ،ُليسُمفُإضافةُاُفيكُمفُإضافةُالعاـُإلىُالخاصُ،خاص
قامةُصفتوُمقاموُ،ُكالتقديرُ:ُدارُالساعةُُكأخكاتو ،ُفتأكلكهُعمىُأٌنوُمفُحذؼُالمكصكؼُ،ُكا 

اآلخرةُ،ُككذلؾُيتأكؿُماُأشبوُىذهُكقكليـُ:ُحبةُالخضراء،ُكالتقديرُ:ُكحبةُالنبتةُالخضراءُ،ُ
اُالنكعُ،ُمماُييشعرُأٌنوُابفُالسراحُ،ُكالفارسيُكجميكرُالبصرييفُفيُىذُكُكىذاُتأكيؿُاألخفشُ،

ألفُىذهُالنعكتُغيرُخاصةُتوُ،ُكالُينقاسُعندىـُىذاُالنكعُ؛ُمفُإضافةُالمكصكؼُإلىُصف
ذاُلـُيكفُخاصةُقبحُإقامتياُبجنسُالمنعكتُالمحذكؼُإلىُصفتوُ مقاموُ،ُفماُجاءُحفظُكالُ،ُكا 

ُ."يقاسُعميةُ
ُُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
فيُإضافةُماُاتحدُبوُمعنيُفقطُ،ُكذلؾُعندُاألخفشُخفشُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألُ

قامةُالُيجكزُ،ُماُكردُفيكُمتأكؿُعمىُإضافةُالعاـُإلىُالخاصُ،ُأكُ عمىُحذؼُالمكصكؼُكا 
ُ.ُالمسألةوُ،ُكىكُعندهُمماُالُيقاسُعميوُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُصفتوُمقام

                                                           

ُ.ِٕٓانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
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ؿُ الُ.ُُٖ ُكؿ()ُف يُاُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

دُ  ػػػػػػػض ُو  ًُ ُ ا ا ػػػػػػػم  ػػػػػػػاؼُ ُاأل ا ُاد ػػػػػػػد اُي   
ُ

د  اػػػض ُ  ُم فاػػػر د اُل فاظػػػاُمُي ػػػأتُ ُق ػػػدُاُذ اُو 
ُ
ُ
ُ

ُفبلُىذاُكعمى،ُُالحسفُأبكُحكاهُفيماُالحاؿُعمىُكنصبو)كؿ(ُتنكيرُشذ:"ُُ(1)قاؿُالمرادمُ
ُُ.ُ"عميو(أؿ)ُإدخاؿُيمتنع
ُالىو ي ُوالىحميؿ:ُ
عمىُالحاؿُ،ُُا)كؿ(ُكنصبيذُتنكيرُشانفردُالمرادمُبذكرُماُحكاهُاألخفشُفي)كؿ(ُ،ُكىكُُ

ُ.ُُالمسألةكقاؿُالمرادمُ:ُفبلُيمتنعُإدخاؿ)أؿ(ُعميوُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُ

ؿُ ال.119ُ ُُ(ُذُاك رةُ)إُ ُف يُاُق وا
ُالؾُ:ُقاؿُابفُمُ

ػػػػػػػػوا ػػػػػػػػاف ةُمُو الاز م  ػػػػػػػػؿُاُإل ػػػػػػػػ ُإ   م  ُالاج 
ُ

ػػػػػػػػثُ   يا ذُاُح  فُاُو ا  فُاُو ا  ػػػػػػػػؿُاُي ن ػػػػػػػػو  ى م  ُي حا
ُ
ُ

ذُباقيةُعمىُبنائياُ،ُفمماُ:ُ"ُ(2)أبكُحيافُقاؿُ كالكسرةُفي)إذ(ُىيُكسرةُاللتقاءُالساكنيفُ،ُكا 
ذفتُالجممةُبعدىاُ،ُكعكضُمنياُالتنكيفُ،ُالتقيُساكنافُُتقديرانُذاؾُ،ُإذُكالتنكيفُ،ُفكسرُ حي

،ُُإذُظرؼُإلىاألكؿُمنياُاللتقاءُالساكنيفُ،ُكزعـُأبكُالحسفُأفُالكسرةُكسرةُإعرابُبإضافةُال
وُحمموُعمىُذلؾُأٌنوُجعؿُبناءىاُناشئانُعفُإضافتياُإلىُالجممةُ،ُفمماُكقاؿُأصحابناُ:ُأظٌفُأنٌُ

ُ،ُكالُمضاؼُىناؾ" ُ.ُزالتُُمفُالمفظُ،ُصارتُمعربةُ،ُكقدُرٌدكاُعميوُبإفُالعربُتقكؿُ:ُكافُإذو
ُالىو ي ُوالحميؿُ:ُ
بإضافةُاألخفشُكسرةُإعرابُُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُكسرةُ)إذ(ُكىيُعندُ

ُ ُاالظرؼُإلىُإذ ُاللتقاء ُىيُكسرة ُفيُإذ ُالكسرة ُحياف: ُأبك ُكقاؿ ُعمىُ، ُباقية ذ ُكا  ،ُ لساكنيف
ُ.ُالمسألةفيُىذهُخفشُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألُكىذاُيدؿبنائيا،ُ
ُإلىُالمتأصؿُاالفتقارُفيُالحرؼتشبوُُالراجحُىناُأفُحركة)إذ(ُىيُحركةُبناءُ؛ُلككنياُ
ُ،ُفحركتُحركة)إذ(ُمفُالسككفُإلىُالكسرُاللتقاءُساكنيفُ.جممةُ

                                                           

ُ.ُٖٕٗ/ِقاصدُكالمسالؾُتكضحُالمُ(ُ)
ُ.ُِٖٔمنيجُالسالؾُُ(ِ)
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ؿُ ال.120ُ ُ(اذُ )إُ ُف يُاُق وا
ُؾُ:القاؿُابفُمُُ

ػػػػػػػػػػػػػػوا ػػػػػػػػػػػػػػاف ةُمُإذاُو ا لاز م  ُإل ػػػػػػػػػػػػػػ ُإ  
ُ

ػػػؿُ   م  ى م ػػػ ُإذاُى ػػػفُاُكػػػػُاألفا  ػػػاؿُ ُج  ُاعا
ُ
ُ

ُحيافُ ُأبك ُُ(1)قاؿ ُالمصنؼُأنٌُ": ُكبلـ ُ)كظاىر ُيمي ُال ُإذو ُإال ُا( ُاألفعاؿ ُمذىبُ، كىك
أمُُ(2)﴾اٍنشىقَّتٍُُالسَّماءُيًُإذىا﴿مثالوُقكلوُتعالىُ:ُ،ُكيوُ،ُفإذاُكليياُاسـُكافُعمىُإضمارُفعؿُسيب

ُانشقتُ ُانشقتُالسماء ُأفُيرتفكأجازُُ،إذا ُكأجازُأيضان ُاألخفشُ، ُالكجو عُعمىُاالبتداءُىذا
ُ.ُكقاؿُأبكُحيافكالجممةُبعدهُخبرُع "ُ ُ)إذا:ُاختارُالمصنؼُمذىبُاألخفشُفيُُ(3)نده قدُ(

الذمُبيفُسيبكيوُذاُالحكـُالذمُذكرناهُ،ُكالخبلؼُكى،ُلكنوُقميؿُُ:قاؿُ،ُاالبتدائيةتميياُالجممةُ
االسميةُ،ُكحكىُفيميياُالمفردُكالجممةُ،ُكاألخفشُمختصُبإذاُغيرُالفجائيةُ،ُفأماُإذاُالفجائيةُ

السميةُفيُكاليتوُفُالفعؿُالمقركفُبقدُأجرتوُمجرلُالجممةُااألخفشُفيُالكبيرُلوُعفُالعربُأ
ُضربُزيدُعمرانُ"ُ.ُدإذاُالفجائيةُ،ُنحكُ:ُخرجتُفإذاُق

ُكقاؿ،ُفعميةُُجممةُإلىُإالُتضاؼُالُأنياُفيُ)إذا(ُسيبكيوُكمذىب:ُ"ُ(4)قاؿُالمرادمُكُ
ُإرادةُعمىُيجيزُإٌنو:ُسيبكيوُعفُالسييميُكقاؿُ،ُذلؾُغيرُسيبكيوُيجيزُال:ُالتسييؿُشرحُفي

ُأكجبوُُ،ُفعبلُنُالخبرُكافُإذاُالشرطُكأدكاتُ،ُطيةالشُرُإذاُبعدُاالبتداء كأجازُاألخفشُمعُما
ُسيبكيوُجعؿُالمرفكعُبعدىاُمبتدأُ"ُُ.

ُ:،ُنحك)إذا(ُعندُغيرُاألخفشُكالككفييف:ُ"كمنياُيختصُبالجمؿُالفعميةُُ(5)قاؿُابفُىشاـُكُ
ُ.ُُ(6)﴾اٍنشىقَّتٍُُالسَّماءُيًُإذىا﴿

ُتضاؼُكال،ُُالفعميةُالجممةُإلىُاإلضافةُتمـزأفُ)إذا(ُ"أشارُابفُمالؾُُ:ُ(7)قاؿُابفُعقيؿُكُ
ُإذاُأجيئؾُكأما،ُُقائُـهُزيدُهُإذاُأجيئؾُ:ُتقكؿُفبل،ُُكالككفييفُلؤلخفشُخبلفاُاالسميةُالجممةُإلى
ُـىُزيدُه ُكخالفو،ُُسيبكيوُمذىبُىذاُاالبتداءُعمىُمرفكعاُنُكليس،ُُمحذكؼُبفعؿُمرفكعُفزيد،ُُقا

ُُبعدهُالذمُالفعؿُبرهخُمبتدأُككنوُفجكزُاألخفش ُسيبكيوُبيفُخبلؼُالُوأنٌُُالسيرافيُكزعـ،
ُُإذاُبعدُالمبتدأُكقكعُجكازُفيُكاألخفش نما، ُُخبرهُفيُبينيماُالخبلؼُكا  ُأفُيكجبُفسيبكيو،

ُعندُمبتدأُزيدُجعؿ،ُُقاـُزيدُإذاُأجيئؾُفيُفيجكز،ُُاسماُنُيككفُأفُزيجيُكاألخفش،ُُفعبلُنُيككف
ُ.ُ"ُفقطُاألخفشُعندُقائُـهُزيدُهُإذاُأجيئؾُكيجكز،ُُكاألخفشُسيبكيو

                                                           

ُ.ُِٖٗمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُ/ْٖسكرةُاالنشقاؽُُ(ِ)
ُ.َُِٗمنيجُالسالؾُ(ُّ)
ُ.َُُٖ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُ(ُْ)
ُ.َُُٔ/ّأكضحُالمسالؾُ(ُانظر:ٓ)
ُ.ُُ/ْٖسكرةُاالنشقاؽُُ(ٔ)
ُ.ُْٓ-ْْ/ّشرحُابفُعقيؿُ(ُٕ)
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 ،ُكقاؿُابفُجابرُاليكارمُ:ُُكأجازُاألخفشُكقكعُالمبتدأُبعده:ُ"ُ(1)كقاؿُابفُجابرُاليكارمُ

ُعدـُعمىُيدؿُذلؾُسماعُكعدـُ،ُبمفردُعنوُمخبرُمبتدأُبعدىاُلسمعُصحيحاُنُقالوُماُكافُكلك
ُ"ُ.ُقكلوُصحتو
إذاُ،ُكُكعُالجممةُاالسميةُمضافانُإليياُكىكُجكازُكقشُ،ُ:ُ"مذىبُاألخفُ(2)كقاؿُالشاطبيُ

،ُُقادُـهُفيجيزُأفُتقكؿُ:ُآتيؾُإذاُزيدُهُبرُالمبتدأُفيياُاسمانُأكُفعبلنُ،يستكمُفيُذلؾُأفُيككفُخ
ُالذمُىكُ ُ،ُعمىُأفُتككف)قدـ(ُخبرُالمبتدأ ـى ُقىًد فزيدُمبتدأُ،ُكخبرهُقادـُ،ُكأفُتقكؿُ:ُإذاُزيده

مثؿُالفاءُ،ُكىكُُ–يقصدُإذاُالفجائيةُُ-فدؿُعمىُأنياُعندهُحرؼُُ:ُ"ُ(3)"يكقاؿُالشاطب.ُ"زيد
ُ.رأمُاألخفش

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ليكارمُكالشاطبيُقكؿُابفُىشاـُ،ُكابفُعقيؿُ،ُكابفُجابرُاُكذكرُأبكُحيافُ،ُكالمرادمُ،ُُ

،ُكيعربُُاسـذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُأفُيأتيُبعد)إذا(ُفُ)إذا(ُ،ُفأماُأبكُحيافاألخفشُفي
ُفاعؿُبفعؿُمقدرُبعدُ)إذا(ُ،ُُمبتدأ قاؿُأبكُحيافُ:إفُالخبلؼُبيفُُك،ُكأجازُأفُيككفُبعدىا

األخفشُكسيبكيوُفيُ)إذا(ُغيرُالفجائيةُ،ُفسيبكيوُيمنعُمجيءُبعدُمبتدأُ،ُكاألخفشُيجيزُذلؾُ
ُُ.ُُُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُُكُ ُالمرادم ُاألخفأما ُقكؿ ُاالبتداء،ُذكر ُعمى ُمرفكع ُاسـ ُبعد)إذا( ُيأتي ُأف فشُفيُجكاز
ُ.ُالمسألةككذلؾُجكازُأفُيأتيُبعدىاُفاعؿُلفعؿُمحذكؼُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ

اسـُمرفكعُُعمىُاالبتداءُ،ُذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُأفُيأتيُبعدُ)إذا(ُابفُىشاـُفكأماُُ
لفعميةُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُكعدىاُابفُىشاـُمفُاألدكاتُالتيُتدخؿُعمىُالجممةُا

عمىُُفيُجكازُأفُيجيءُبعدُ)إذا(ُاسـُمرفكعذكرُقكؿُاألخفشُفكأماُابفُعقيؿُ،ُالمسألةىذهُ
:ُفيُعدـُكجكدُاختبلؼُبيفُسيبكيوُكاألخفشُفيُمجيءُبعدُ)إذا(ُاالبتداءُ،ُكنقؿُقكؿُالسيرافي

تدأُ،ُفيكُعندُسيبكيوُفعؿُ،ُكعندُاألخفشُاسـُمرفكعُعمىُاالبتداءُ،ُكلكفُالخبلؼُفيُخبرُالمب
ُ.ُالمسألةاسـُفقط،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُفيُىذهُ

ُُ ُاليكارم ُجابر ُابف ُعمىُفكأما ُمرفكع ُاسـ ُبعدىا ُيأتي ُأف ُجكاز ُاألخفشُفي ُقكؿ ذكر
،ُبمفردُعنوُمخبرُمبتدأُبعدىاُلسمعُصحيحاُنُقالوُماُكافُكلكاالبتداء،ُكقاؿُعفُقكؿُاألخفشُ:ُ

قكؿُاألخفشُفيُُذكركأماُالشاطبيُفُ.ُالمسألةأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُكىذاُيدؿُ
،ُفاعتبرىاُاألخفشُحرؼُمثؿُخفشُفيُ)إذا(الفجائيةكذكرُقكؿُاألمبتدأُ،ُجكازُأفُيأتيُبعد)إذا(ُ

ُ.ُالمسألةالفاءُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
                                                           

ُ.ُٕٗ/ّشرحُألفيةُُابفُمالؾُ(ُُ)
ُ.ُِٗ/ْالمقاصدُالشافيةُ(ُِ)
ُ.ُٔٗ/ْالمقاصدُالشافيةُ(ُّ)
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ؿُ ال.121ُ ُ(اى ُماُكُ ُوُ   ُ)كُ ُف يُاُق وا
ُؿُابفُمالؾُ:قاُ

ػػػػػػػػػػُـ  ُد ػػػػػػػػػػ ُم   ػػػػػػػػػػر ؼُ ُاثن ػػػػػػػػػػيافُ ُل م فاي 
ُ

ؽُ   ػػػػػػػػيؼُ ُى ف ػػػػػػػػرُّ ك ػػػػػػػػ  ُُك ماى ػػػػػػػػاُا    ُو 
ُ
ُ
ُ

الشرطُالثانيُمفُشركطُالمضاؼُإليوُ)كبلُككمتا(ُ:ُأفُيككفُالمضاؼُ":ُُ(1)قاؿُالشاطبيُ
ُكبلُككمتاُإالُعمىُالمعرفةُ"ُ.إليةُمعرفةُ،ُكقاؿُاألخفشُ:ُالعربُلـُتضعُ

ُ:ُالىو ي ُوالىحميؿُ
انفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُاالسـُالذمُيأتيُبعدُ)كبلُككمتا(ُكىكُعندُاألخفشُُ

ُ.ُالمسألةالبدُأفُيككفُمعرفةُ،ُمفُكبلـُالشاطبيُيبدكُأٌنوُمكافؽُلؤلخفشُفيُىذهُ
ُألفُمفُُ ُإلىُالمعرفةُفقطُصحيحُ؛ ُقالوُاألخفشُفيُإضافةُ)كبلُككمتا( ُما الراجحُىنا

ُ.ُامرأتيفُكمتاُكالُ،ُرجميفُكبلُضاؼُإلىُمعرفةُ،ُفبلُيجكز:شركطُإضافتياُأفُت
ؿُ ال.122ُ ُ)اض(ُف يُاُق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػفُاُاأل جػػػز اُى ناػػػوُ ُاوُا ص ص  ُدالم  ار ف ػػػوُاُو اخا
ُ

ػػػػول ةُم  د ػػػػالا  كاسُ ُاّيػػػػاُمُم وص  ػػػػف وُاُو  ُالص 
ُ
ُ

فُا طاُمُىك ػػػػػػػػػفُاُو ا  ػػػػػػػػػرا ػػػػػػػػػى فاي ام اُاوُ ُش  ُا ا
ُ

ػػػػػػػػؿُاُف م طام قػػػػػػػػاُم  ػػػػػػػػااُد ي ػػػػػػػػاُك م  ُلك  م 
ُ تككفُاستفيامانُ،ُكشرطانُ،ُكمكصكلةنُ،ُكصفةنُ،ُككصمةىُلنداءُماُُ:ُ"أمُ:ُ(2)قاؿُأبكُحيافُ

ُزادُاألخفشُأنياُتككفُمكصكفةُ"ُ.ُفيوُاأللؼُكالبلـُ،ُُك
ُأربعةُ،ُكلؾُ:ُالمكصكلةُ،ُكالصفةُ(أم:ُ"كالحاصؿُلمناظـُمفُأضرب)ُ(3)كقاؿُالشاطبيُ

ترؾُذكرُقسميفُ:ُالنكرةُالمكصكفةُ،ُكصمةُالمنادلُ،ُفاألكلىُ،ُُككالشرطيةُ،ُكاالستفياميةُ،ُ
ككبلُالقسميفُلـُيحتجُإلىُذكرهُ،ُكأماُُ،كالثانيةُ:ُأيياُالرجؿُُتُبأمُمعجبُلؾُ،ُرنحك:ُمُر

ُكلـُ،ُسيبكيوُيذكرىاُلـُإذالمكصكفةُفمفُكجييفُ:ُاألكؿُ:ُأفُإثباتياُفيُىذاُالقسـُاألخفشُ،ُ
ُعمىُكالقياسُ،ُنادرُأكُمعدكـُقاؿُبماُالسماعُأفُجيةُمفُفشاألخُرأمُالتسييؿفيُُيرتض

ُ"ُ.ضعيؼُمكصكفتيفُنكرتيفُكقكعيماُفيُ(ُكماُمف)
ُُ

                                                           

ُ.َُْ/ْالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُِٗمنيجُالسالؾُ(ُِ)
ُ.ُُُٗ/ْالمقاصدُالشافيةُ(ُانظر:ُّ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُأبكُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُاعتبار)أم(ُ،ُذكرُأبكُحيافُُ ُتككفُمكصكفةُ،ُفأما أنيا
ُفُحياف ،ُ ُاألخفشُفييا ُقكؿ ُا(1)قاؿُكذكر ُإليو ُذىب ُما ُ"أما :ُ ُأيان ُأف ُنكرةُألخفشُمف تككف

ُ أجازُأفُتقكؿُ:ُمررتُبأمُمعجبُكانتُفيُنحكُ:ُمررتُبمفُمعجبُلؾُ؛ُفمكصكفةُكما
كيكفىُمفُالردُُ،كليسُمسمكعانُعفُالعربُُ)ماُكمف(،ُفقاؿُ:ُإنماُأجازُذلؾُبالقياسُعمىُلؾ

األخفشُرفيُىذهُعمىُقكؿُُأٌنوُاعترض.ُكىذاُيدؿُُوُأحداثُتركيبُلـُينقؿُعفُالعربُ"عميوُأنٌُ
ُالمسألة ُالشاطبي، ُمكصكفةفُكأما ُأم( ُاعتبار) ُاألخفشُفي ُقكؿ ُُكُذكر ،ُ "ُ ُيرتضُقاؿ: كلـ

فيُُ)ماُكمف(مفُجيةُأفُالسماعُبماُقاؿُمعدكـُأكُنادرُ،ُكالقياسُعمىُالتسييؿُرأمُاألخفشُ
ُ..ُكىذاُيدؿُعمىُاعتراضوُعمىُقكؿُاألخفشُُكقكعيماُنكرتيفُمكصكفتيفُضعيؼ

ُ(فدُ )لُ ػ ُدُوبُ صُ نُام ُالمُ عُمُوؼُ طُ  ُاالمُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .123ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ػػػػػػػػػوا ػػػػػػػػػػافةُمُو ا لاز م  ػػػػػػػػػػرُاُل ػػػػػػػػػد فُإ   ُف ج 
ُ

ػػػػػبُ   ن صا ػػػػػداوةُ ُو  ػػػػػنايـُدػػػػػوُغ  ُن ػػػػػد رُاُع 
ُ
ُ
ُ

ُحيافُ ُأبك ُ"ُ(2)قاؿ ُالمنصكبُبػ)لدف(: ُعطؼُعمىُغدكة ُكقكلؾُ:ُفرعُإذا لدفُغدكةُنُ،
كأفُلـُُفؤلٌفُغدكةُ،ُ:كالنصبُ،ُأماُالجرُقيؿُ،ُؼُكعشيةنُ،ُفأجازُأبكُالحسفُالجرُفيُالمعطُك

ُ"ُ.فؤلنوُمعطكؼُعمىُمنصكبُ،ُكأماُالنصبُ؛يجرُلفظانُ،ُفيكُفيُمكضعُجر
فمكُُ،القياسُكنصبوُنادرُفيُُ،كىكُالقياسُُ،الجر:ُ"كيجكزُفي)غدكة(ُُ(3)قاؿُابفُعقيؿُ

ؤلصؿُ،ُاعاةُلجرُمُركال،ُانُعمىُالمفظُعطفتُعمىُغدكةُالمنصكبُبعدُلدفُجازُالنصبُعطف
كعشيةُن ُ.،ُذكرُذلؾُاألخفش"ُُعشيةُوُكأُفتقكؿُ:ُلدفُغدكةُن

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُ،ؼُعمىُاالسـُالكاقعُبعدُ)لدف(كابفُعقيؿُقكؿُاألخفشُفيُاالسـُالمعطُكُذكرُأبكُحيافُُ

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُالنصبُكالجرُفيُالمعطكؼُعمىُغدكةُالمنصكبةُفُفأماُأبكُحياف
كالُيجكزُالجرُ،ُ،ُإالُالنصبُوُالُيجكزُفيُالمعطكؼُ:ُ"كالذمُاختارهُأنٌُُ(4)قاؿلدف(ُ،ُثـُبعد)
المكضعُ،ُكىكُُغدكةُعندُمفُنصبوُليسُفيُمكضعُجرُ،ُكليسُمفُبابُالعطؼُعمىألٌنوُ

كأماُابفُلوُفيُالنصبُ،ُكُيخالفوُفيُالجر،ُنصبُصحيحُ"ُ.ُفيكُىناُيكافؽُاألخفشُفيُقُك
كلـُفيُجكازُالنصبُُكالجرُبعدُُفيُاالسـُالمعطكؼُعمىُغدكةُ،ُُخفشُعقيؿُذكرُقكؿُاأل
ُ.ُالمسألةيبدُرأيوُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُِّٗمنيجُالسالؾُ(ُُ)
ُ.ُِْٗمنيجُالسالؾُ(ُِ)
ُ.ُُٓ/ّشرحُابفُعقيؿُ(ُّ)
ُ.ِْٗمنيجُالسالؾُ(ُْ)
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ُليواؼُإُ  ُ اُىُ مُ ُؼُ ذُ (ُإذاُحُ )غيرُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .124ُ
ُ:ُقاؿُابفُمالؾُ

ُـا ػػػػم  ًُمُو ا ا ياػػػػراُمُد ن ػػػػا تُ ُإفُاُغ  ما ػػػػد  ػػػػاُع  ُم 
ُ

ػػػػػػيؼُ ُل ػػػػػػوُ   يػػػػػػاُمُا    ػػػػػػاُن او  م اُم  ػػػػػػد  ُع 
ُ
ُ
ُ

ُمفُلـُينكٌُ:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحيافُ ُ،ُُنحكُ:ُليسىُ،ُفُكالراءُمضمكمةُكأما ؼُفيُفاختمغيري
ُإذُذاؾُمعربةُ،ُإفُارتفاعُغيرُعمىُأنٌُُ،ذلؾ كنزعُ،ُوُاسـُليسُفذىبُاألخفشُإلىُأفُغيران

ككجكده،ُُهفجعؿُتقديُر،ُألفُالمضاؼُإليوُثابتُفيُالتقديرُ؛ُكماُنزعُفيُالنصبُ،ُالتنكيفُمنوُ
ُ.ُُ"ىاُمقبكضاُنليسُغيرُيُ:التقديرُكُ،انُلفيـُالمعنىُيككفُخبرُليسُمحذكفُك

ذاُ،ُبعدهُماُلحقيقةُقبموُماُمخالفةُعمىُداؿُاسـُكىك:ُغير:ُ"ُ(2)قاؿُابفُىشاـُكُ ُكقعُكا 
ُ،لفظاُنُحذفوُكجازُ،ُغيرىاُليسُعشرةُقبضتنحك:ُُ،ُذكرهُجازُ،ُإليوُالمضاؼُكعمـُليس،ُبعد

ُأكُاسـُفييُ،ُاإلبياـُفيُكقبؿُألنياُ؛ُبناءُضمة:ُُالمبردُفقاؿُاختمؼُ،ُثـُ،ُتنكيفُبغيرُفيضـ
ُالُاسـُفييُكبعدُ،ُكقبؿُظرؼُالُ،ُكبعضُككؿُاسـُألنياُ؛ُإعراب:ُُاألخفشُكقاؿُ،ُخبر

ُخبر".
،ُضمةُُليسُغيرُيُأك،ُُفيُقكلؾُ:ُجاءُبنكُفبلفُالُغيرُيإفُالضمةُ":ُُُ(3)قاؿُالشاطبيُكُ

ُ.ُ"ألفُالمضاؼُإليوُثابتُفيُالتقديرضافةُ،ُإعرابُىكُاألخفشُ،ُفيرلُأفُالتنكيفُنزعُلئل
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
(ُإذاُحذؼُمنياُماُتضاؼُاألخفشُفيُ)غيرشاطبيُقكؿُكالُذكرُأبكُحيافُ،ُكابفُىشاـُُ
،ُ ُ،ُإليو ُتنكف ُلـ ُُككانتُغير ُحياف ُأبك ُفأما ،ُ ُمضمكمة ُاألخفشُفيُىذهُفكالراء ُقكؿ ذكر
ُُالمسألة ُالنحاة ُأقكاؿ ُ"ُ:ُ(4)قاؿُكُ،كمعو ُكذىبُالمبرد ُأنٌُ، ُإلى ُالمتأخريف ُمبنيُعكأكثر مىُو
ُفيُاإليشبت،ُكذلؾُالضـ كبعدي كنيةُالمضاؼُ،ُكقاؿُ،ُكالقطعُعفُاإلضافةُ،ُُبياـُوُغيرُبقبؿُي

ابفُخركؼُ:ُالضـُيحتمؿُالبناءُعمىُالضـُكاإلعرابُ،ُكاألكجوُالبناءُعمىُالضـُلقطعوُعفُ
وُيجكزُألنٌُ،ُالضـُببلُتنكيفُمسمكعُعفُالعربُُاإلضافةُ،ُكالصحيحُمذىبُاألخفشُإذاُأثبت

،ُكقدُفعمتُالعربُذلؾُفيُغيرُالظركؼُفمـُُذؼدرُثبكتُماُحُيإذاُقُي،ُأفُيككفُحركةُإعرابُ
ُمفُقالياُ،ُفبلُيتعيفُأفُتككفُحركةُبناء .ُكىذاُيدؿُعمىُُ"ُتبنياُ،ُكقكليـُ:ُقطعُاُيدىُكرجؿى

ُ.ُالمسألةمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُُ ُىشاـ ُابف ُُ،كأما ُاألخفشُاذكُرفكالشاطبي ُغيرُقكؿ ُُكفي ،ُ ُأقكاذكرا ُفي ُالنحاة ىذهُؿ
ُُ.ُُالمسألةماُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُرأييُياكلـُيبدُالتيُذكرىاُأبكُحيافُ،ُ،المسألة

                                                           

ُ.ُِٕٗ-ِٔٗانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُِٗ/ّانظر:ُأكضحُالمسالؾُُ(ِ)
ُ.َُُّ/ْالمقاصدُالشافيةُ(ُّ)
ُ.ُِٕٗانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ْ)
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ًُُ قُ داُا  ُوُ ُاؼُ  ُ المُ ُؼُ ذُّحُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.ُِٓ ُوُ ادُ ر ُعُا ُإُ مُ إليوُعُ ُاؼُ  ُ المُ ا
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ػػػػػػاوُ  د م  واُر  ػػػػػػرُّ اُال ػػػػػػذ ضُج  ػػػػػػاُاداق ػػػػػػوا ُك م 
ُ

ػػػػافُ ُق ػػػػدُا  ػػػػؿُ ُك  ػػػػذاؼُ ُق دا ػػػػاُح  ُى ق ػػػػد م اُم 
ُ
ُ
ُ

طُ ُل ك ػػػػفُا ػػػػرا ػػػػاُي ك ػػػػوفُ ُافُاُد ش  ؼُاُم  ػػػػذ  ُح 
ُ

ػػػػػاث  ُم  ػػػػػاُم م  م ياػػػػػوُ ُل م  ػػػػػؼُاُق ػػػػػدُاُع  ُع ط 
ُ فربماُأبقكاُالمضاؼُإليوُعمىُإعرابوُالذمُُإذاُحيذؼُالمضاؼُ،ُ:ُ"يقكؿُ:ُ(1)قاؿُأبكُحيافُ

وُقبؿُلجرُ،ُلكفُلوُشرطُ،ُكىكُأفُيككفُالمضاؼُالمحذكؼُمماثبلنُلمذمُكافُمعطكفانُعميىكُا
ماُكؿُسكداءىُتمرةنُ،ُكالُبيضاءىُشحمةنُ،ُكماُمثؿُعبدُاُ،ُكالُأخيوُالحذؼُ،ُمثاؿُذلؾُقكليـُ:ُ

ُيقكالفُذلؾُ،ُكا ُكالُمثؿي خيوُكاقٌرُبيضاءُكأ،ُأخيوُ،ُفحيذؼُالمضاؼُلتقديرُ:ُكالُكؿُبيضاءن
نماُحيذؼُلداللةُكؿُكمثؿُالممفكظُ عمىُإعرابوُمفُالخفضُباإلضافةُ؛ُألفُالمحذكؼُمنكمُ،ُكا 
نماُاعتقدُأفُالمضاؼُالمحذكؼُالمكجكدُ،ُلئبلُيككفُمفُبابُالعطؼُعمىُعامميفُ بوُعميوُ،ُكا 

ُ"ُ.كماُكؿُبيضاءىُشحمةُ،ُفنابتُالكاكُمنابُماُكمنابُكؿُ:عمىُمذىبُاألخفشُ،ُإذُيتقدر
،ُكىذاُالنمطُفيُنفسوُُشحمةُنُكالُبيضاءُىُثمرةُنُسكداءُىُمسألةُ:ُماُكؿُُّ:ُ"ُ(2)اؿُالشاطبيقُكُ

ُ ُمعمكلي ُالعطؼُعمى ُباب ُمف ُيككف ُألف ُمحتمؿ ُىنا ُالحجازية ُ)ما( ُفإف ،ُ ككؿُُ،عامميف
ُ،ُكمحتمؿُأفُالُيككفُُمفُبابُحذؼُ ُفيُالعامميفُمعان ُ ُبعدىا ُكالكاكُشٌركتُما خافضةُ،

لناظـُ،ُفدؿُعمىُأٌنوُلـُيرُفيوُجكازُالعطؼُعمىُمعمكليُعامميفُُخبلفانُالمضاؼُكماُقاؿُا
ُلؤلخفشُ،ُكمفُكافقوُ"ُ.

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
ضاؼُكبقاءُعمموُ،ُفاألخفشُالُمذكرُأبكُحيافُ،ُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُإذاُحذؼُالُ

قاءُعمموُفيُحذؼُالمضاؼُكبُذكرُقكؿُاألخفشُفيُعدـُجكازفحيافُأبكُُفأماُيجيزُذلؾُ،
،ُكلـُُجرُالمضاؼُإليةُ،ُكىكُعندُاألخفشُفيُاألمثمةُالسابقةُمفُبابُالعطؼُعمىُالعامميف

ُ.ُالمسألةيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُُ ُالشاطبي ُفكأما ُالمضاؼ ُحذؼ ُجكاز ُعدـ ُفي ُاألخفش ُقكؿ ُذكر ،ُ ُعممو بقاء فيُكا 

،ُفيكُعندُاألخفشُمفُبابُالعطؼُالمضاؼُإليةُكماُفيُالمثاؿُالسابؽُالذمُذكرةُالشاطبيُ
ُالشاطبي ُكقاؿ ،ُ ُعامميف ُمعمكلي ُإعماؿُُ(3)عمى ُكجكاز ،ُ ُالناظـ" ُإليو ُذىب ُما ُ"فاألصح :

ُ.ُُالمسألةالمضاؼُبعدُحذفوُ،ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُ

                                                           

ُ.ََُّ-ِٗٗانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُٓٔ-ُْٔ/ْانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُُٓٔ/ْالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ُرُ دُ صُاالمُ ُاؿُ مُ عُاإ ُُابُ دُ 
ُفُ وُ نُ المُ ُرُ دُ صُااؿُالمُ مُ عُاإ ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .126ُ

ُقاؿُابفُمالؾ:ُ
م ػػػػوُ  ػػػػد رُ ُد ف  ا ػػػػؽُاُالم صا ػػػػؿُاُف ػػػػيُا لاح  ُال  م 

ُ
ػػػػػػػّرداُمُا وُاُم  ػػػػػػػافاُم  ُا ؿُاُمػػػػػػػعُاوُاُم ج 

ُ
ُ
ُ

ػػػػافُإفُا ػػػػؿُاُمػػػػاُاوُاُافُاُمػػػػعُف  ػػػػؿُ ُك  ُي ح 
ُ

مّػػػػػػوُ   ػػػػػػُـ ُوُ ُم ح  ػػػػػػد رُ ُل ا ػػػػػػؿُاُم صا ُع م 
ُ ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحيافُ ُيعنيُمفُاإلضافةُ: ،ُ ُكقكلوُ:ُكمجٌرد كىكُالذمُيسميوُُكمفُأؿُ،،

وُيجكزُذىبُأبكُالحسفُاألخفشُإلىُأنٌُ،ُكفيُإعماؿُالمصدرُالمنكفُخبلؼُ،ُُحكيكفُمنكناُنالن
:ُ،ُفإذاُقمتنيُلماُلـُيسـُفاعموُحؿُلحرؼُمصدرمُ،ُكالفعؿُالذمُبُينكلُفيُالمصدرُأٌنوُينأفُيُي

ُزيدهُُعجبتُي ُ"ُ.أٌنوُفاعؿُالُمفعكؿُلـُيسـُفاعموُُمرتفعُعمىُ،ُفيذاُعندهمفُضربو
ُالىحميؿُ:ُالىو ي ُوُ
فيُالمصدرُالذمُينحؿُُلحرؼُمصدرمُُ،ُكالفعؿُعفُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُُ

ُفاعبلُن ُ ُالمصدرُيرفع ُفيذا ،ُ ُفاعمو ُيسـ ُلـ ُأقكاؿُُالُمفعكالُنُالبناء ُكذكرُمعو ،ُ ُفاعمو ُيسـ لـ
ُفقاؿالنحاة ُيجكزُإعمالو"ُكُ:ُ(2)، ُكينتصُذىبُالبصريكفُإلىُأٌنو ُالفاعؿُ، ُبو ُفيرتفع بُبوُ،

ُيفعؿُفعمو ُُالمفعكؿُكما ُأجازُجميكُر، ُأنٌُأفُيُيىـ منحؿُلحرؼُمصدرمُ،ُُونكلُفيُالمصدر
ُ:وُمفعكؿُلـُيسـُفاعموُ،ُفأجازكاُأفُتقكؿنٌُفيرتفعُماُبعدهُعمىُأُكالفعؿُالذمُلـُيسـُفاعموُ،

ُأكؿُوُعجبتُي ُكمف ،ُ ُزيده ُبالعمـ ُُمفُجنكفو ـي ُُ،الطعا ُبالأمُمفُأف ٌف ُأُيجي ُأف ُكمف ُزيده، ُعمـ ًكؿى
ُـي ُزيدهُُعجبتُي:ُ،ُكجٌكزكاُفيُالطعا ،ُمفعكالنُلـُيسـُفاعموأفُيككفُفاعبلنُبالمصدرُأكُ،ُمفُضربو

كفُمعُكذىبُشيحناُأبكُالحسيفُبفُأبيُالربيعُأفُمذىبُأكثرُالنحكييفُأفُالمفعكؿُبوُالُيك
ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ"ُ.ُالمصدرُالمنكفُإالُمنصكباُن

ُ

                                                           

ُ.َُُّمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُّمنيجُالسالؾُُ(ِ)
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ُُؿُ وُاالقُ .127ُ ُؿُ  ُ الفُ ُفُالمُمُ دُ دُ ُوفُ كُ ذضُيُ الُُّرُ دُ صُاالمُ ُاؿُ مُ عُاإُ ف ي 
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ػػػػػػػدُ  د  ا ػػػػػػػر هُ ُو  ػػػػػػػيؼُ ُال ػػػػػػػذ ضُج  ُل ػػػػػػػوُاُا   
ُ

ػػػػػػؿُا  ػػػػػػبُ ُك م  م ػػػػػػوُاُد ر فاػػػػػػعُ ُاوُاُد ن صا ُع م 
ُ
ُ
ُ

)أف(ُُفيُالعمؿُأفُيككفُفعؿُمع:ُ"كدؿُكبلـُالمصنؼُأيضانُفيُشرطوُُ(1)قاؿُأبكُحيافُُ
إذاُكافُمصغرانُ،ُأكُمجمكعانُأكُبدالنُمفُالفعؿُلـُيعمؿُ،ُألفُالفعؿُُماُيحٌؿُمحموُعمىُأٌنوُُأك

ُ)أف( ُالمصدأكُمع ُعمىُمطمؽ ُداللتو ُإنما ،ُ ُمحمو ُالذمُيحؿ ُتقييدهُُ)ما( ُينافي ُكمطمقو ،ُ ر
كألفُماُكافُبدالنُمفُالفعؿُالُيككفُفيُالفعؿُالذمُكافُبدالنُمنوُُ؛ُكجمعُككصؼُ،ُبتصغير

أفُأكُوُ:ُضربانُزيدانُ،ُفيذاُالُينحؿُلػُ)كأماُإذاُكافُبدالنُمفُالمفظُبالفعؿُ،ُفمثالأفُكالُماُ،ُ
ُما ُكالفعؿ )ُ ُفيو، ُالعامؿ ُالمصدر ُاُكىذا ًعؿ ُمحذكؼُجي ُعمموُفعؿ ُكفي ،ُ ُمنو ُبدالن لمصدر

ُفذىبُسيبكيوُخبلؼ ،ُ ُكاألخفشُ، ُكابفُالسراجُ، ُالعامؿُفكالزجاجُكالفارسيُإلىُأنٌُ، يُوُىك
لىُىذاُماؿُ،ُكرثُالعمؿُالذمُكافُلمفعؿُ،ُاالسـُبعدهُ،ُكالنصبُلماُجعمتوُالعربُبدالنُمنوُ كا 

عمىُىذاُاالختبلؼُفيُتقديـُالمنصكبُعمىُُىذاُ.ُكقاؿُأبكُحيافُ:ُكانبنىُحداؽُالمتأخريفُ
المصدر،ُفمفُرألُالنصبُبػ)اضرب(ُالمضمرةُأجازُالتقديـُ،ُفتقكؿُزيدانُضربانُ،ُكممفُيرلُ
جكازُالتقديـُأبكُالعباسُ،ُكأبكُبكرُ،ُكعبدُالدائـُالقيركانيُ،ُكمفُجعؿُالعمؿُلممصدرُلنيابتوُ

كقاؿُأبكُالحسفُُفيُىذاُالبابُ،ُُ،منابُالفعؿُالُيجيزُالتقديـُ،ُكىكُمذىبُأبىُالحسفُكالفراء
ُُتأمرُبوككؿُشيءُكافُفيُمكضعُالفعؿُفبلُيجكزُأفُ ُفيو ُكالُتقٌدـ رُكقيؿُظاىُ،لغائبُ،

ُ"ُ.ُجازُالتقديـُ،ُفيككفُعنوُالقكالفوُأالحسفُأنٌُُابفُأصبغُعفُأبيكنقؿُ،ُمذىبُسيبكيوُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
كىكُُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُإعماؿُالمصدرُالذمُيككفُبدالنُمفُالفعؿُ،ُ

سيرافيُفيُ،ُكذكرُمعوُمذىبُأبيُالعباسُكالُعندهُالمصدرُالذمُنصبُاالسـُالمنصكبُبعدهُ
:ُ"كذىبُأبكُالعباسُكالسيرافيُإلىُأفُالنصبُفيُاالسـُ،ُكىكُبالفعؿُالمضمرُ(2)ذلؾُ،ُفقاؿ

ُبفُالضائعُمذىبُالزجاجُكاألخفش"ُ.الحسفُُاألستاذُأبكُالناصبُلممصدرُ،ُكرجح
ُحيثُأحازُُُ ُالمنصكبُبالمصدرُ، ُاالسـ كذكرُأبكُحيافُقكؿُاألخفشُفيُجكازُتقديـ

،ُكمنعُالتقديـُفيُاالسـُالمنصكبُبالمصدرُعمىُالمصدرُ،ُُتقديـُفيُقكؿاألخفشُفيُذلؾُال
ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.َُِّ-ُّٖؾُانظر:ُمنيجُالسالُ(ُ)
ُ.ُّٗانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ِ)
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ُدرُ صُا ُالمُ م ُعُ ُدوُ ُوؿُ  ُ فُاالمُ ُيُـ دُ قُاىُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .ُُِٖ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ

ػػػػػػرُ  ج  ػػػػػػاُو  ػػػػػػاُي ىاد ػػػػػػعُ ُم  ػػػػػػرُ ُم  ػػػػػػفُاُج  م  ُو 
ُ

ػػ   ىاد ػػاعُ ُف ػػيُر اع  ػػؿُ الامُ ُال  ُف ح   ػػفُاُح 
ُ
ُ
ُ

،ُُزيدُهُيعجبنيُعمرانُضربُهُ:وُيجيزكعفُاألخفشُنقؿُغريبُ،ُكىكُأنٌُ:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحيافُُ
:ُ ُتعالى ُقكلو ُكنحك ،ُ ُالمصدر ُعمى ُبو ُالمفعكؿ مىًُإنَّوُي﴿فيقدـ ُلىقاًدرُهُرىٍجًعوًُُعى ُتيٍبمىىُيىٍكُـى،

ُتبمىُالسرائرُيُي،ُأمُُ(2)﴾السَّراًئرُي بيفُ،ُُكلقادرُبيفُرجعوُُ:لفصؿُبقكلوإذُفيُذلؾُا،ُرجعوُيـك
إالُماُكافُمفُمعمكلوُالمجركرُفبلُيجكزُُيجكزُتقديـُبعضُمعمكالتوُعمىُبعضيكـُتبمىُ،ُُك

ُفأنٌُ ُالفصؿُبيفُالمصدرُكفاعموُأػفُيتقدـُعميوُشيءُمفُالمعمكالتُإالُالمفعكؿُ، وُيجكزُبو
ُ.ُ"رُعندُاألخفشُ،ُكمنعُذلؾُالجميكرالمجرُك
ُيؿُ:الىو ي ُوالىحمُ

،ُفالقكؿُاألكؿُ:ُأجازُاألخفشُتقديـُُالمسألةلؤلخفشُفيُىذهُُفانفردُأبكُحيافُبذكرُقكليُُ
عمىُبعضُإالُجازُاألخفشُتقديـُبعضُمعمكالتوُوُعمىُالمصدرُ،ُكالقكؿُالثانيُ:ُأالمفعكؿُب

ؿُماُكافُمفُمعمكلوُالمجركرُ،ُفبلُيجكزُأفُيتقدـُعميوُإالُالمفعكؿُ،ُكأجازُالفصؿُبالمفعُك
كاعمـُأفُكؿُماُيتعمؽُبالمصدرُالُيجكزُوُالمجركرُ،ُثـُقاؿُأبكُحيافُ:ُ"بيفُالمصدرُكفاعم

ُ،ءُمفُمتعمقاتوُ،ُكبيفُشيءُبأجنبيتقديـُشيءُمنوُعمىُالمصدرُ،ُكالُيجكزُالفصؿُبيفُشي
ُ،ُكالُأعجبُ ُزيدو ُشربي كىكُماُكافُمعمكالنُلغيرُالمصدرُ،ُفبلُيجكزُأفُتقكؿُ:أعجبنيُالعسؿى

ُ"ُُشربُى ُالعسؿى ُزيدو ُ،ُكتريدُأحٌبُعمركُشربى ُعمركُالعسؿى ُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُ.ُزيدو كىذا
ُ.ُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُِّْ-ِّّمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُٗ-ٖ/ٖٔسكرةُالطارؽُُ(ِ)
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ُؿاعُ الفُ ُُـ ا ُاُاؿُ مُ عُاإ ُُابُ دُ 
ُؿاعُ فُ الُاُُـ ا ُاُاؿُ مُ عُاإ ُُيُافُ ُؿُ وُاقُ .ُُالُا129

ُقاؿُابفُمالؾ:ُ
م ػػػػػػوُ  ُـ ُك ف  ا ػػػػػػؿُ ُف ػػػػػػيُف اعػػػػػػؿُ ُا ػػػػػػ ُالا  م 

ُ
ػػػػػػافُ ُإفُا  ػػػػػػفُاُك  ػػػػػػي وُ ُع  ؿُ ُم    ػػػػػػز  ُد م  ا

ُ
ُ
ُ

ل ػػػػػػيُ  و  ػػػػػػى فاي اماُ ُو  ػػػػػػراؼُ ُاوُاُا ا ُن ػػػػػػد اُح 
ُ

ػػػػاُاوُاُن فايػػػػاُمُاوُا  ػػػػف ةُمُج  ػػػػن داُ ُاوُاُص  ُم  ا
ُ كذكرُالمصنؼُلعمؿُاسـُالفاعؿُشرطيفُ:ُأحدىماُ:ُأفُيككفُغيرُ":ُُ(1)قاؿُأبكُحيافُ

،ُ أكُُعمىُأداةُاستفياـُ،ُيككفُمعتمداُن،ُكالشرطُالثانيُ:ُأفُُفإٌنوُإفُكافُماضيانُلـُيعمؿُماضو
فيوُخبلؼُ،ُذىبُجميكرُحرؼُنداءُ،ُأكُحرؼُنفيُ،ُأكُكاقعانُصفةُأكُخبرانُ،ُكالشرطُالثانيُ

ُفُكاألخفشُإلىُعدـُاشتراطوُ،ُكاستدؿُاألخفشُعمىيُكالبصرييفُإلىُاشتراطوُ،ُكذىبُالككف
داًنيىةُه﴿إعمالوُغيرُمعتمدُبقكلوُتعالىُ: مىٍيًيـٍُُكى مبتدأُُ:فدانيةُ؛فيُقراءةُمفُرفعُُُ(2)﴾ًظبلليياُعى

ُكظبللياُفاعؿُدانيةُ"ُ.،ُكعمييـُمتعمؽُبدانيةُ
كالشرطُالثانيُإلعماؿُاسـُالفاعؿُ:ُأفُيعتمدُعمىُشيءُيأتيُقبموُ؛ُ:ُ"ُ(3)قاؿُالشاطبيُ

يدافُفُلـُيعتمدُعمىُشيءُمفُذلؾُلـُيعمؿُعمىُمفيكـُكبلـُالناظـُفبلُيقاؿُ:ُضاربُالُزفإ
ُ.رأمُأبيُالحسف"ُإالُعمىُ،ُُأخاؾ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُُ ُحياف ُأبك ُالنكُرُ،ذكر ُالفاعؿ ُاسـ ُإعماؿ ُاألخفشُفي ُقكؿ ُيسبؽُُةكالشاطبي ُأف دكف

ُخبراُن ُأك ُصفة ُيككفُكاقعان ُأف ُأك ،ُ ُنداء ُأك ُنفي، ُأك ،ُ ُُباستفياـ ،ُ ُحياف ُأبك ُقكؿُففأما ذكر
فيُىذاُ:"ُكالُحجةُُ(ْ)قاؿاألخفشُفيُإعماؿُاسـُالفاعؿُدكفُاعتمادُعمىُشيءُمماُذكرُ،ُثـُ

عمىُقكؿُُأٌنوُاعترض".ُكىذاُيدؿُ،ُكظبللياُمبتدأُمؤخرُخبرُمقدماُنُ:فُتككفُدانيةُالحتماؿُُأ
ُُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ

شيءُمماُذكرُعماؿُاسـُالفاعؿُدكفُاعتمادُعمىُذكرُقكؿُاألخفشُفيُإفكأماُالشاطبيُُُ
ألفُاسـُالفاعؿُقدُتقررُفيوُُرُالذمُاختارهُالناظـُ؛كاألصحُقكؿُالجميُك":ُُ(5)ابفُمالؾُ،ُثـُقاؿ

عمىُقكؿُُأٌنوُاعترض،ُكىذاُيدؿُُالعتمادُيقكمُفيوُجانبُالفعؿ"ُافُيعتمدُ،ُىوُالُيعمؿُحتأنٌُ
ُ،ُيعتمدُىحتُيعمؿُالُأٌنوكماُأميؿُلوُفيُإعماؿُاسـُالفاعؿُالنكرةُ؛ُُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ

ُ.ُالفعؿُجانبُفيوُيقكمُالعتماداف

                                                           

ُ.ُِّٕ-ِّٓانظرُ:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُْ/ٕٔسكرةُاإلنسافُُ(ِ)
ُ.ُِٓٔ-ِْٔ/ْانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُِّٕمنيجُالسالؾُُ(ْ)
ُ.ُْٗٓ/ُالمقاصدُالشافيةُُ(ٓ)
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ُ(ؿُاا ُ)ُيوُ م ُعُ ُؿُ خُ دُاذضُىُ الُُّؿُ اعُ الفُ ُُـ  ُااُاؿُ مُ عُاإ ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .130ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

فُا ػػػػػم ةُ ُيك ػػػػػفُاُو ا  ػػػػػيُف ف ػػػػػيُاؿُاُص  ُالام   
ُ

ػػػػػػػر هُ   يا ال ػػػػػػػوُ ُو غ  م  ػػػػػػػيُق ػػػػػػػدُاُإعا ى    ُارا
ُ
ُ
ُ

ُمطمقانُُ"يقكؿُ:ُاسـُالفاعؿُ:ُ(1)قاؿُأبكُحيافُ كقاؿُ،ُ،ُإذاُدخمتُعميوُاأللؼُكالبلـُعيًمؿى
كذىبُاألخفشُإلىُالمصنؼُ:ُصمةُ)أؿ(ُدليؿُعمىُأفُ)أؿ(ُمكصكلةُ،ُكىكُمذىبُالجميكرُ،ُ

ُتعريؼُ ُحرؼ ُأنيا ،ُ ُُ،كليسُمكصكلة ُعممو ُيبطؿ ُالفاعؿ ُاسـ ُعمى ُيبطموُكدخكليا ُكما ،
المنتصبُوُيبعدُعفُالفعؿُبدخكؿُماُىكُمفُخكاصُاالسـُعميوُ،ُُكنٌُألُالتصغيرُكالكصؼُ؛

ُالكجوُىُلتشبيوُبالمفعكؿُبو،ُمثؿُالكجوًُامنصكبُعمىُإنماُىكُ،ُُبعده ،ُفذلؾُُفيُقكلؾُ:ُالحسفي
ُ.ُ"وُكماُالُيتقدـُالكجوُعمىُالحسفالُيتقدـُعمي

ُ(2)كقاؿُالمرادمُ ُالفاعؿُالمعرؼُبػ)أؿ(ُكالحاصؿ": ُُفيُاسـ ُمذاىبُ، ُأفُُكأربعة :ُ منيا
رؼُتعريؼُ،ُكدخكلياُيبطؿُحبؿُ،ُليستُمكصكلةُ(ُأؿ)ُألفٌُُ؛المنتصبُبعدهُمشبوُبالمفعكؿُ

ُ.ُُعمموُكماُيبطموُالتصغيرُكالكصؼُ،ُألنوُيبعدُعفُالفعؿُ،ُكىذاُمذىبُاألخفش"
إعماؿُصحيحُ،ُفُإعماؿُذمُاألؼُكالبلـُوُقدُظيرُمفُكبلموُإأنٌُ:ُ"ُ(3)قاؿُالشاطبيُكُ

ُعفُاألخفشُأفُنصبُنحكُ:ُالضاربُيىكُرأمُالجميكرُ،ُكنقؿُالسيرافيُُك،ُعمىُإعماؿُالفعؿُ
يريدُعمىُالتشبيوُبالمفعكؿُبوُالُعمىُُ،ُالكجوُىُالحسفُي:ُفيُكنصبُالكجوُإذاُكافُماضياُنزيدان،ُ

ُالمفعكؿُبوُالصحيحةُ"ُ.
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُكالمرادمُ ُكالشاطبيُقكؿُاألُذكرُأبكُحيافُ، ُ)أؿ( ُالفاعؿُالتيُتدخؿُعميو ،ُخفشُاسـ

تدخؿُعميوُ)أؿ(ُ؛ألنياُعندُاألخفشُحرؼُُعمؿُفعموُعندمافاألخفشُالُيجيزُعمؿُاسـُالفاعؿُ
خفشُفيُاسـُالفاعؿُالتيُذكرُقكؿُاألففأماُأبكُحيافُتعريؼُ،ُكعندُدخكلياُعميوُالُيعمؿُ،ُُ

كىذهُ)أؿ(ُعندُاألخفشُحرؼُتعريؼُ،ُلذلؾُالُيعمؿُىناُاسـُالفاعؿُعمؿُ،ُتدخؿُعميو)أؿ(ُ
ُعمىُالتشبيوُعمىُالمفعكؿ ُكالمنصكبُبعده ُقاُفعموُ، ُثـ ُُ(4)ؿ، ُُكردُمذىبُاألخفش": بأفُ،

المنصكبُبالصفةُالمشبيةُالُيككفُإالُسببيانُمشركطانُفيوُتذكرُفيُبابُالصفةُالمشبيةُ،ُكىذاُ
ُبأفُُدٌُزيدانُ،ُكرُيُغبلمىوُ،ُكبالضاربًُُفتقكؿُ:ُمررتُبالضاربًُ،ُينسبُالسببيُكاألجنبيُ أيضان

ُالتشبيوُلجازُأفُينتصبُاالسـُاسـُالفاعؿُبمعنىُالمضيُلكُكافُالمنتصبُبعدهُعمىُطريؽ

                                                           

ُ.ُُّّمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِٖٓ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُِٕٔ/ُْالمقاصدُالشافيةُ(ُّ)
ُ.ُُّّمنيجُالسالؾُُ(ْ)
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فُلـُتدخؿُعميوُااللؼُكالبلـُ،ُبعدهُ وُفمماُلـُينصبُبعدهُدؿُعمىُبطبلفُمذىبوُ،ُكتبيفُأنٌُ،ُكا 
ُ.ُُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترض.ُكىذاُيدؿُُمفعكؿُباسـُالفاعؿ"

ُالمرادمُُ ُالفاعؿُالمعرؼفيُذكرُقكؿُاألخفشُفأما ُإعماؿُاسـ ُعندُُ،ُ)أؿ(بػُعدـ كىذه
ثبلثةُُكذكرُمعوُالمرادمكاالسـُبعدُاسـُالفاعؿُمنصكبُعمىُالتشبيوُبالمفعكؿُ،ُ،ُحرؼُتعريؼ

،ُُوُالُعمؿُلوأنٌُُالمذىبُاألكؿُ:":ُُ(1)فيُإعماؿُاسـُالفاعؿُالمتصؿُب)أؿ(،ُفقاؿُمذاىب
ذىبُوُيعمؿُبمعنىُالمضيُخاصةُ،ُكىكُمكالمنصكبُبعدهُبفعؿُمضمرُ،ُكالمذىبُالثانيُ:ُأنٌُ

.ُوُيعمؿُمطمقانُلكقكعوُمكقعانُيجبُتأكيموُبالفعؿُ،ُكىكُالمشيكر"،ُكالمذىبُالثالثُ:ُأنٌُُالرماني
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُ

)أؿ(ُكالمنتصبُبػذكرُقكؿُاألخفشُفيُعدـُإعماؿُُاسـُالفاعؿُالمعرؼُفكأماُالشاطبيُُ
يسُبمفعكؿُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُالتيُذكرُىاُالمرادمُ،ُثـُبعدُُعمىُالتشبيوُبالمفعكؿُ،ُكل

ُ"ُ(2)قاؿ ُإعماؿ: ُكىك ،ُ ُالناظـ ُنصُعميو ُما ُعمىُصحيحُإعماؿُكالبلـُاألؼُذمُكاألظير
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُأٌنوُاعترضُكىذاُيدؿُ.ُُُ"ُالفعؿُإعماؿ

ُؿُ اعُ لفُ اُُـ ا ُادُ ُؿُ صُ ىُ مُ الُاُيرُ مُ ال ُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .131ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ػػبُا ضُاُو اناص  ػػاؿُ ُد ػػذ  م  ف ػػضُ ُى ماػػواموُ ُالعا ُاخا
ُ

ػػػوُ   ػػػبُو ىا ػػػاُل ن صا ػػػو اهُ ُم  ػػػيُاُ   ُمقاى  
ُ
ُ
ُ

مفُأفُاسـُالفاعؿُالعامؿُإذاُتبلهُالمفعكؿُ؛ُفإٌنوُ"ماُذكرهُالمصنؼُُ:ُ(3)قاؿُأبكُحيافُ
ُالنصبُ ُفيو ُيجكز ،ُ ،ُ ُفيُذلؾُتفصيؿ ُبؿ ،ُ ُالفاعؿُكالخفضُليسُعمىُإطبلقو ُاسـ فنقكؿ
ُأفُُالمستحؽُالعمؿُ، ُفأما ،ُ ُمنيا ُكافُعاريان ُإذا ،ُ ُبيا ُمف)أؿ(ُأكُمقركنان ُأفُيككفُعاريان أما

فُكافُتتصؿُبوُالمفعكؿُ،ُأكُالُتتصؿُ،ُفإفُاتصؿُ،ُفأماُيككفُالمفعكؿُظاىرانُأكُمضمرانُ،ُ ُكا 
فتقكؿُ:ُىذاُضاربيؾُ،ُكىذافُ،ُُفبلُيجكزُإالُحذؼُالتنكيفُأكُالنكفُكاإلضافة،ُمضمرانُالمفعكؿُ

ُمكرمكؾ ُكىـ ،ُ ُبُضارباؾ ُجر ُمكضع ُفي ُفالضمير ُكأكثرُ، ُسيبكيو ُمذىب ُىذا اإلضافة
ذفاُكىشاـُإلىُأفُالضميرُفيُمكضعُ،ُكذىبُاألخفشُُ،النحكييف نصبُ،ُكأفُالتنكيفُكالنكفُحي

فُكافُ:ُبذلؾُعفُاالنفصاؿُ.ُكقاؿُأبكُحيافُُلمطافةُ،ُالضميرُإذُلكُأثبتاُالنفصؿُفصيفُى كا 
فُكافُيميوُ،ُفأماُأفُيككفُظاىرانُأكُمعمكؿُيميوُأكُالُيميوُ،ُفأماُالاسـُالفاعؿُمقركنانُبأؿُ ،ُكا 

فُكافُمضمرانُُك،ُمضمرانُ الضاربكؾُ،ُكاختمؼُفيُمحؿُنحكُ:ُجاءُالضاربيؾُ،ُكالضارباؾُُكا 
ُالضميرُ ُىذا ُالفاعؿُغيرُمثنىُ، ُكافُاسـ ُإذا ُفيُالم، ُجمعُسبلمة ذكرُمذىبُكالُمجمكعان

ُ.ُ"بوُفيُمكضعُنصسيبكيوُكاألخفشُإلىُأنٌُ
                                                           

ُ.ُّٖٓ-ِٖٓ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِٕٕ-ِٕٔ/ْانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُّّٕ-ّّٔانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ّ)



176 

 

:ُىذاُكأماُالمضمرُالمتصؿُفيضاؼُإليوُاسـُالفاعؿُالمجردُكجكبانُنحك:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادمُكُ
ُ.ُ"وُفيُمحؿُالنصبُكالياءُمفُكاقيكوكىشاـُإلىُأنٌُ،ُكذىبُاألخفشُُمكرمؾُ،

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
فشُفيُالضميرُالمتصؿُباسـُالفاعؿُ،ُفأماُأبكُحيافُكالمرادمُقكؿُاألخ،ُذكرُأبكُحيافُُ

ذكرُفيوُأبكُحيافُقكؿُاألخفشُفيُالقكؿُاألكؿُ:ُفأماُ،ُُالمسألةفيُىذهُُيفكرُلؤلخفشُقكلذف
قكؿُُالضميرُالمتصؿُباسـُالفاعؿُالنكرةُ،ُفيكُعندُاألخفشُفيُمكضعُنصبُ،ُكذكرُمعو

:ُكالصحيحُُ(2)كقاؿضعُجرُباإلضافةُ،ُفيُمُكُىكُعندُسيبكيوُ،سيبكيوُفيُمكضعُىذاُالضمير
نسبُإليوُإعرابُالُيككفُفبلُيُيُ،ُكالمضمرُنائبُعنو،ُألفُالظاىرُىكُاألصؿُُ؛ُمذىبُسيبكيو

،ُفكذلؾُالمضمرُكالتنكيفُكالنكفُمحذكفافُلـُيكفُإالُمجركرانُ،ُالظاىرُمحموُُلمظاىرُ،ُكلكُحؿٌُ
ُ.ُُالمسألةفيُىذهُىذاُفشُعمىُقكؿُاألخُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُ.ُُ"الذمُنابُعنو

فإفُالضميرُعندُاألخفشُُػ)أؿ(قكؿُالثانيُ:ُإذاُاتصؿُالضميرُباسـُالفاعؿُالمقترفُبالُكُ
:ُ"كذىبُأبكُالعباسُفيُأحدُقكليوُُ(3)فيُمكضعُنصبُ،ُكذكرُمعوُقكؿُآخرُفقاؿُأبكُحياف

زُالجرُكالنصبُالفراءُإلىُجكاوُفيُمكضعُجرُ،ُكذىبُكالرمانيُ،ُكتبعيماُالزمخشرمُإلىُأنٌُ
ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ.ُُُ"فيو

الضميرُالمتصؿُباسـُالفاعؿُالنكرةُ،ُكمكضعُىذاُفيُخفشُذكرُقكؿُاألفكأماُالمرادمُُُ
ُنصبُ ُفيُمحؿ ُالمرادمُ:الضمير ُكقاؿ ُالفاعؿُاسـُإليوُفيضاؼُالمتصؿُالمضمرُكأماُ،

ُُ.ُالمسألةشُفيُىذهُعمىُقكؿُاألخفأٌنوُاعترضُكىذاُيدؿُ.ُُكجكباُنُالمجرد
ُ

                                                           

ُ.ُٖٗٓ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّّٔانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.ُّّٕانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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ُةُ يُ دُ شُ المُ ُةُ فُ الصُ ُابُ دُ 
ُاؿُ محُ ل ُُوفُ كُ ىُ ُةُ يُ دُ شُ المُ ُةُ فُ صُ الُاُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُ.132

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػػػػواغ ي ا ص  ػػػػػػػػػػفُاُو  ر ُـ ُم  ػػػػػػػػػػرُ ُل  ا   ُل ح 

ُ
رُ   يػػػػػؿُ ُالاق ماػػػػػبُ ُك ط ػػػػػاى  م  رُ ُج  ُالظ ػػػػػاى 

ُ
ُ
ُ

ُ(1)قاؿُأبكُحياف يةُتككفُلمحاؿُ،ُكىذهُمسألةُعنيُالصفةُالمشبيكقكلوُ:ُلحاضرُ،ُ:ُ"ُ
ذىبُالسيرافيُإالُأنياُأبدانُبمعنىُالمضيُكىكُظاىرُكبلـُاألخفشُ،ُقاؿُالصفةُ،ُفيياُخبلؼُ

ُ"ُ.ُإذاُساغُأفُييٍبنىُمنياُقدُفعؿالُيجكزُتشبييياُإال
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

لمضيُ،ُاُكىيُتككفُأبدانُبمعنىُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُالصفةُالمشبيةُ،
ُ؛تككفُبمعنىُالمضيُ،ُكبمعنىُالحاؿكأجازُابفُخركؼُأفُ:ُ"(2)،ُفقاؿكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُ

فحسفُالكجوُثابتُفيُالحاؿُ،ُكىكُأيضانُثابتُقبؿُ،ُألنؾُإذاُقمتُ:ُمررتُبرجؿُحسًفُالكجوُ
اُالُتككفُذلؾُفساغُأفُيقدرُبالماضيُكالحاؿُالستقرارُالمعنييفُفيوُ،ُكزعـُاالستاذُأبكُعمىُأني

ُ.ُالمسألةيوُفيُىذهُأ.ُكلـُيبدُُرالرافعةُكالناصبةُ"،ُكسكاءُفيُذلؾُبمعنىُالمضيُأصبلنُ
ُبُ جُ  ُ الىُ ُابُ دُ 

ُةُ ّيُدُ جُ  ُ ىُ ا(ُالُامُ )ُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُا.133ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ػػػػػػػؿُ  ػػػػػػػؽُاُد أفا   ػػػػػػػدُ ُاناط  ػػػػػػػاُد  ا د ػػػػػػػاُم  ُى   جُّ
ُ

ػػػ ُاُاوُا  ػػػؿُاُج  ػػػؿُ ُد أفا   ورُ ُق دا ػػػر  ُدد ػػػاُم جا
ُ
ُ
ُ

ػػػػػػػػػػؿُ ُى ماػػػػػػػػػػوُ وُ  ػػػػػػػػػػد ن وُ ُافا   ُكمػػػػػػػػػػاُاناص 
ُ

ف ػػػػػػ   م يم يان ػػػػػػاُاوا ؽُاُخ  ػػػػػػد  ػػػػػػاُو اصا م  ُد ي 
ُ يُالحسفُ،ُكاختمؼُقكؿُأبُ-ُماُالتعجبيةُ-كاختمفكاُمفُأمُقسـُىي:ُ"ُ(3)قاؿُأبكُحيافُ

ُعنوُأنياُنكرةُتامةُكمذىبُالجميكر ًكمى طائفةُمفُالككفييفُُعفُككمُعنو،ُكرُي،ُاألخفشُفيياُ،ُفري
كمُ:ُالذمُأحسفُزيدانُشيءُعظيـُ،ُكرُيكالتقدير،ُكالخبرُمحذكؼُُكأفعؿُصمةُلياُأنياُمكصكلة،

ُ.ُ"حذكؼُكالتقديرُ:ُشيءُأحسفُزيدانُعظيـُعنوُأنياُنكرةُمكصكلةُ،ُكأفعؿُصفتوُكالخبرُم
ُصمتياُكالفعؿ،ُُمكصكلةُأنياُإلىُالككفييفُمفُكطائفةُاألخفشُ:ُ"كذىبُ(4)قاؿُالمرادمُكُ
ُمخالفةُيستمـزُوبأنٌُُكردُ.ُعظيـُشيءُزيدناُأحسفُالذم:ُُتقديره،ُُلحذؼاُالـزُمحذكؼُكالخبر
ُإفياماُالكبلـُمفُتضمفُفيماُكالمعتاد،ُاإلبياـُكتأخرُاإلفياـُتقدـ:ُأحدىماُ:كجييفُُمفُالنظائر
بياما ُكالثانيُ.ُاإلبياـُيقدـُأفُكا  ُالمرادمُ:ُسدُشيءُدكفُالخبرُحذؼُالتـز: ُكقاؿ .ُ ُمسده

                                                           

ُ.ُّٖٓمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّٖٓمنيجُالسالؾُ(ُِ)
ُ.َُّٕانظرُ:ُمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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،ُكالثانيُ،ُكأفعؿُصفتياُكالخبرُمحذكؼُأحدُأقكالوُإلىُأنياُنكرةُمكصكفةُكذىبُاألخفشُفي
ُ.ُ"،ُكقدُتقدـُ،ُكثالثياُ:ُكقكؿُسيبكيوأقكالوُ:ُأنياُمكصكلةُ

ُلتضمنياُبياُ،ُكابتدئُ،ُشيءُبمعنىُتامةُنكرةُىي:ُُسيبكيوُاؿكق "ُ:ُ(1)قاؿُابفُىشاـُكُ
ُُبعدىاُكماُ،ُالذمُبمعنىُناقصةُمعرفةُىي:ُُاألخفشُكقاؿُخبر،ُبعدىاُكماُ،ُالتعجبُمعنى
ُمحذكؼُفالخبرُ،ُعمييماُكُرفعُفمحموُصفةُبعدىاُكماُ،ُناقصةُنكرةُأكُ،ُلوُمكضعُفبلُصمة
ُ"ُ.عظيـُشيء:ُأمُ،كجكباُن
ُ"ُ(2)قاؿُابفُعقيؿُكُ ُإ: ُالصحيحُ،ف)ما(التعجبية ُىك ُتامة ُأنياُإلىُاألخفشُكذىبُنكرة

ُ.ُ"عظيـُشيءُزيداُأحسفُالذمُكالتقدير،ُُمحذكؼُلخبركا،ُُصمتياُبعدىاُالتيُكالجممةُمكصكلة
ُزيدانُ،ُفي:ُ"ُ(3)قاؿُابفُجابرُاليكارمُكُ يُعندُسيبكيوُأما)ما(ُالتعجبيةُفيُنحك:ُماُأحسفى

ُ،ُ،ُكالخبرُمحذكؼفعؿُالتعجبُ،ُكصمتياُُ،ُكىيُعندُاألخفشُمكصكلةنكرةُتامةُمكصكفةُ
ُ"ُُعظيـُشيءُزيداُنُأحسفُلذم:ُاكالتقدير
ُماُالتعجبيةُعندُاألخفشُمكصكلةُبمعنى)الذم(ُ.":ُُ(4)الشاطبيُكقاؿُ
ُالىو ي ُوالىحميؿ:ُُ
قكؿُُكالشاطبيُكابفُجابرُاليكارم،ُلمرادمُ،ُكابفُىشاـُ،ُكابفُعقيؿُذكرُأبكُحيافُ،ُكاُ

ُُفيُقسـُماُالتعجبيةُ،ُفتككفُعندهذكرُقكؿُاألخفشُفالتعجبيةُ،ُفأماُأبكُحيافُ)ما(األخفشُفي
ُفمذىبُ(5)،ُفقاؿكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُفيياُةُ،ُكمكصكلةُ،ُكمكصكفةُ،ُنكرةُتام الخميؿُ:ُ"

ُلفظياُالتعجبُ،ُكسيبكيوُكجميكرُالبصرييفُإلىُأنياُتامةُبمعنىُشيءُ ،ُكخبرىاُأفعؿُ،ُكلـز
كلـُيبدُرأيوُ.ُُ"ياميةُ،ُكدخؿُالكبلـُمعنىُالتعجبكابفُدرستكيوُإلىُأفُماُاستف،ُكذىبُالفراءُ

ُإنياُذكرُلؤلخفشُفي)ما(ُالتعجبيةُثبلثةُأقكاؿُ:كأماُالمرادمُ،ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُُفيُقكؿ
ففيُمعناىاُخبلؼُ،ُ:ُُ(6)قاؿف،ُمكصكلةُ،ُكمكصكفةُ،ُكنكرةُتامةُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُ

؛ُألفُُفمذىبُسيبكيوُكجميكرُالبصرييفُأنياُاسـُنكرةُُ،ُالفعؿُبعدىاُخبرىاُ،ُكىكُالصحيحُ
،ُكياُجميُ،ُكسببُاالختصاصُبياُخفيلمتعجبُاإلعبلـُبأفُالمتعجبُمنوُذكُمزيةُإدراقصدُا

،ُليحصؿُبذلؾُإبياـُمتمكُُبنكرةُغيرُمختصةُفاستحقتُالجممةُالمعبرُبياُعفُذلؾُأفُتفتتحُ
كمكافقتوُلوُُأٌنوُاعترضُعمىُقكليُاألخفشُفيُإنياُمكصكفةُكمكصكلةُ،ىذاُيدؿُ"ُ،ُوبإفياـ

ُمذىبُسيبكيوُكجميكرُالبصرييفُ.رةُكفيُأنياُنك
                                                           

ُ.ُُُِٔ/ّأكضحُالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُُُ/ّانظر:ُشرحُابفُعقيؿُُ(ِ)
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ُ.ُّْٔ/ْةُقاصدُالشافيمالُ(ْ)
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فييُعندهُمكصكلةُ،ُأكُمكصكفةُ،ُُذكرُقكؿُاألخفشُفي)ما(ُالتعجبيةُ،فأماُابفُىشاـُُُ
ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُفيياُ،ُكىيُعندهُنكرةُتامةُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ.

رُمعوُقكؿُذكرُقكؿُاألخفشُفيُماُالتعجبيةُ،ُكىيُعندهُمكصكلةُ،ُكذكفكأماُابفُعقيؿُُ
سيبكيوُ،ُكىيُعندهُنكرةُتامةُ،ُكقاؿُعفُقكؿُسيبكيوُ:ُكىكُالصحيحُ،ُكيدؿُعمىُأٌنوُاعترضُ

ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُاليكارمُُُ ُابفُجابر ُكذكرُقكؿُسيبكيوُفكأما ،ُ ُمكصكلة ُكىيُعنده ،ُ ذكرُاألخفشُفييا

الخبرُلـُيسمعُفيُحاؿُمفُُككفُىذا"ُكُ:ُ(1)فييا،ُكىيُعندهُنكرةُتامةُ،ُكقاؿُعفُقكؿُاألخفش
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُُ.ُ"حكاؿُيرجحُكبلـُسيبكيواأل

ُالشاطبيُُكُ ذكرُقكؿُاألخفشُفيُ)ما(ُالتعجبيةُ،ُكىيُعندهُمكصكلةُ،ُكذكرُأقكاؿُفأما
ُالسابقة ُكقاؿُالنحاة ،(2)ُُ ُأل": ُ؛ ُلمنظائر ُفمخالفة ُالمكصكلة ُ)ما( ُحصؿُكأما ُعنده ُاإلبياـ ف

،ُةُ،ُكىكُعكسُماُعميوُكبلـُالعرببالصمُبحذؼُالخبرُ،ُكاإلبياـُمتقدـُعميوُ،ُكذلؾُبيافُ)ما(
ُحيثُيقصدكفُاإلبياـُأكالنُ،ُثـُاإلفياـُثانيان"ُ.ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُ.

ُيدُ زُ المُ ُؿُ  ُاالفُ ُفُامُ ُبُ جُ  ُ الىُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .134ُ
ُ:ُالؾقاؿُابفُمُ

ػػػػػػغاي ما ػػػػػػر فاُث ػػػػػػ ثُ ُذضُمػػػػػػفُوص  ُص 
ُ

يػػػػرُ ُُـ ى ػػػػُف  ػػػػؿُ ُقاد ػػػػؿُ   ُاناىفػػػػاُذ ضُغ 
ُ
ُ
ُ

ياػػػػرُ  ػػػػؼُ ُذ ضُو غ  صا ػػػػاى يُو  ػػػػي   ُُي    ُاشا
ُ

ػػػػػػػػػرُ   يا ػػػػػػػػػال ؾُ ُو غ  ػػػػػػػػػد يؿُ ُ   ػػػػػػػػػ  ُُ   ُف   
ُ ُ،ُذكرُأنيماُ:ُ"ُ(3)قاؿُأبكُحيافُ ُ،ُكأفعٍؿ ُبينيُلمتعجبُعمىُأفعؿى ذكرُالناظـُشركطُما

ُمتص ُثبلثي ُمف ُ،ييبنياف ُبأفعؿ ُفاعمو ُعف ُمعٌبر ُغير ُمثبت ُتاـ ُلمزيادة ُقابؿ ُمبنيُُرؼ كال
تراطُصكغوُمفُثبلثيُ،ُفييعنىُبوُأفُأماُاشفيذهُسبعةُشركطُ،ُكزادُغيرهُشركطُُ،ُُلممفعكؿ،

ُأفُكافُ ُكأما ،ُ ُالبناء ُفإفُكافُرباعيُفبلُيمكفُمنو ،ُ ُمفُحركؼُالزيادة ُمجردان يككفُثبلثيان
فُكافُعمىُكزفُغيرُأفعؿُ،ُثبلثيانُمزيدايُ،ُفأماُأفُ يككفُعمىُكزفُأفعؿُأكُغيرُكزفُأفعؿُ،ُكا 

ُفبلُيج ،ُكالُأفعٍؿُ،ُكشٌذُنحكُ:ُُماُأغناهُ،ُكماُأفقرهُ،ُكماُاتقاهُُ،ُمفُكزُأفُيصاغُمنوُأفعؿى
كماُاغناهُ،ُكقدُذكرُ،ُكقالكا:ُماُأفقرهُ،ُكقاؿُاألخفشُفيُاألكسطُكافتقرُ،ُكاتٌقىُ،ُ،ُاستغنىُ

أحمدُبفُيكسؼُاألشمكنيُنقؿُُكفيُالطررُالذمُبخطّْ،ُكقاؿُأبكُحياف:ُُيُىنًُكغُىُرُىقيُفىُُ:وُيقاؿأنٌُ
كأٌنوُراعىُأصموُ؛ُألفُأصؿُُجميعُذلؾُ،ُُوُيجيزُالتعجبُمفُكؿُفعؿُمزيدعفُاألخفشُأنٌُ

فُ،ُكاُ ُؿُىكماُأجازُذلؾُسيبكيوُفيُأفعُى،ُكقاؿُبعضيـُأجازُذلؾُاألخفشُعمىُاستكراهُالثبلثيُ،ُ

                                                           

ُ.ُِٖ/ّشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ُ)
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،ُمنياُأنوُيجكزُمطمقانُكىكُمذىبُاألخفشُكنسبُُفثبلثةُمذاىبُ(أفعؿ)عمىُكزفُالفعؿُُكاف
ُإلىُسيبكيوُكصححوُابفُىشاـُالخضراكمُ".

:ُمنعوُإالُأفُ،ُكمنياُ(ُففيوُمذاىبُأفعؿ)الثبلثيُالمزيدُفإفُكافُ"أماُُ:ُ(1)قاؿُالمرادمُكُ
كقاؿُ.ُُ"السراجُكمفُكافقيـُ،ُكالمبردُ،ُكابفُكالمازني،ُُيشذُشيءُفيحفظُ،ُكىكُمذىبُاألخفش

دُعمىُاستكراهُ،ُككأنوُراعىُوُأجازُالتعجبُفيُكؿُفعؿُمزيكنقؿُعفُاألخفشُأنٌُ:ُ"ُ(2)المرادم
ُ.ُ"أصمو
ُ،ُفيُنباءُفعؿُالتعجبُمنوُعمىُثبلثةُأقكاؿُ:ُ"ماُكافُعمىُكزفُ)أفعؿ(ُ(3)كقاؿُالشاطبيُ
كنصُُالمنعُمطمقانُ،ُىكُمذىبُجميكرُالمتقدميفُ،ُالجكازُمذىبُسيبكيوُ،ُكالثانيُ:ُ:األكؿ

خفشُكغيرىماُعمىُأفُالتعجبُمفُ)أفعؿ(ُقميؿُشاذُ،ُكالثالثُ:ُالفرؽُبيفُأفُتككفُالجرميُكاأل
الُجازُ،ُكىكُرأمُابفُعصفكراليمزةُلمتعديةُأكُلغيرُذلؾُ،ُفإفُكانتُلمتعديةُفبلُيجُك ُُ.ُُ"زُ،ُكا 

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
مفُالفعؿُالمزيدُ،ُفأماُبناءُالتعجبُُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفي،ُكالمرادمُُذكرُأبكُحيافُ

الذمُليسُعمىُكزفُأفعؿُفقدُنقؿُُفيُالتعجبُمفُالفعؿُالمزيدقكؿُاألخفشُُذكرفُأبكُحياف
األخفشُفيُكتابوُاألكسطُالتعجبُمفُذلؾُ،ُنحكُ:ُماُأفقرهُ،ُألفُالفعؿُمنوُفىقيرُ،ُكقاؿُأبكُ

ُكدليؿُذلؾُق ُاألشمكنيُعفُجكازُاألخفشُفيُحيافُ: ُقالو ُكنقؿُأبكُحيافُما ُفقيرُ، :ُ كليـ
كذكرُأبكُحيافُقكؿُاألخفشُفيُبناءُالتعجبُ،ُالتعجبُمفُكؿُفعؿُمزيدُ،ُألٌفُأصموُثبلثيُ

كذكرُمعوُمذىبيفُ،ُُمفُالفعؿُالمزيدُالذمُعمىُكزف)أفعؿ(ُكعندهُجكازُبناءُُالتعجبُمنوُ،
فُكافُ:ُ"ُ(4)فقاؿُأبكُحياف وُالُيجكزُأفُ:ُأنٌُُاألكؿُك:ُفثبلثةُمذاىبُُ،ُكزفُأفعؿُىالفعؿُعمكا 
،ُ،ُكابفُالسراجُكالفارسيكالمبردُ،ُكالُأفعٍؿُعمىُاإلطبلؽُ،ُكىكُمذىبُالمازنيُُؿُىيبنىُمنوُأفعُى

ُلمنقؿُُالثانيُك ُالتفصيؿُبيفُأفُتككفُاليمزة ُكبيفُأفُالُتككفُلمنقؿُفيجكزفبلُيجكزُُ،: ،ُ،
ُ.ُُالمسألةىذهُُؿُاألخفشاأقُكُححوُابفُعصفكرُ".ُكلـُيبدُرأيوُفيكنيسبُإلىُسيبكيوُكص

ُالمرادمُُ ُُلؤلخفشُقكليفُفيُالتعجبذكرُكأما ُالقكؿُاألكؿ: لفعؿُاُفيمفُالفعؿُالمزيد:
منعُالتعجبُمنوُُاألخفشُإالُماُأفُيشذُشيءُفيحفظُ،ُكذكرُمعوُُالمزيدُالذمُعمىُكزف)أفعؿ(

ُجكازُصكغي ُ،"أحدىما ُكالثاني:ُقكليفُفيُىذا ُ،ُكىكُمذىبُسيبكيوُكالمحققيفُ، ُقياسان ُمنو ما
ُابفُعصفكرُ،ُ ُكصححو ُجازُ، فُكانتُلغيره ُكا  ُيجزُ، ُلمنقؿُلـ ُفإفُكانتُاليمزة التفصيؿ؛
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،ُلكفُعمىُخفشُبناءُالتعجبُمفُكؿُفعؿُمزيد،ُكالقكؿُالثانيُ:ُأجازُاألُ(1)كنسبوُإلىُسيبكيو"
ُ.ُالمسألةرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُاستكراهُ،ُككأٌنوُراعىُأصموُ،ُكلـُيبدُ

ىكُعندُُذكرُقكؿُاألخفشُفيُالتعجبُمفُالمزيدُالذمُعمىُكزفُ)ُأفعؿ(ُ،فكأماُالشاطبيُُُ
فيُالتعجبُُفالجكاب:ُ"ُ(2)كذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُفيُذلؾُ،ُكقاؿُالشاطبيُمفُالقميؿُالشاذُ،

النادرُعندُكبارُالنحكييفُكماُتقدـُ،ُُأفُىذاُكموُمفُقبيؿُمفُالفعؿُالمزيدُالذمُعمىُكزف)أفعؿ(
كىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُُ"ُ.كمنيـُاألخفشُأيضانُقدُنصُعمىُقمتوُكعدـُقياسو

ُ.ُالمسألةىذهُ
خبلؼُفيُالنقؿُعفُاألخفشُفيُالتعجبُمفُالفعؿُالمزيدُالذمُعمىُكزفُُالمسألةفيُىذهُُ

كالمرادمُذكرُقكؿُاألخفشُفيُمنعُذلؾُمعُُ،ؾُحيافُذكرُقكؿُاألخفشُبجكازُذلُ)أفعؿ(ُ،ُفأبك
ُصياغةُالتعجبُمفُذلؾُشاذُكقميؿُ.حفظُماُسمعُُ،ُكالشاطبيُذكرُقكؿُاألخفشُ

ُ
ُاتاىُ  ُ الُاُفُامُ ُبُ جُ  ُ الىُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .135ُ

ُحيافُ ُأبك ُ"ُ(3)قاؿ ُبأفعؿُ: ُفاعمو ُعف ُمعبر ُغير ُككنو ُكأما ُالتعجبُ: ُبناء ُشركط مف
ُفاحترازُمفُنحكُ:ُشىنًُ فُالعيكبُكبرصُ،ُكبيفُىذاُالنكعُبيفُماُكافُم،ُكالُفرؽُفيُُكلىًميُى،بى

ُ أفُحؽُالفعؿُالذمُييبنىُلمتعجبُأفُيككفُذلؾُعمةُمنعُذلؾُُكُ،ماُكافُمفُالمحاسفُكشىًيؿى
رُعفُفاعموُبٌُكقدُاختمؼُمماُعُيثبلثيانُمحضايُ،ُكأصؿُالفعؿُفيُىذهُأفُيككفُعمىُكزفُأفعؿُ،ُ

ُبأفعؿُفيُنكعيفُأحدى نىُمفُوُالُيجكزُأفُيبُيفذىبُجميكرُالبصرييفُإلىُأنٌُُ:ُالعاىاتُ،ما
كبعضُالككفييفُمنيـُالكسائيُ،كانتُثبلثيةُفعؿُالتعجبُ،ُكأجازُذلؾُاألخفشُُفٍُكاُ ،ُأفعالياُ
ُماُأعكرهُ".ُ:أجاز،فكىشاـُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ازُاألخفشُالتعجبُحيثُأجُكؿُاألخفشُفيُالتعجبُمفُالعاىاتُ،انفردُأبكُحيافُبذكرُقُ

،ُفعندىـُالُيجكزُالتعجبُمفُمفُالعاىاتُ،ُكذكرُأبكُحيافُقكؿُجميكرُالبصرييفُفيُذلؾُ
ُ.ُالمسألةالعاىاتُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُُُ ُُأفعؿُعمىُمنوُالكصؼُيككفُالُأفمفُشركطُالتعجبُ: ُاألفعاؿُمفُبذلؾُكاحترز،
ُأعكرهُماُكال،ُأسكدهُماُ:تقكؿُفبلُأعكرُفيكُكعكرُكالعيكب،ُدأسُكُفيكُكسكدُاأللكافُعمىُالدالة
ُ.ُماُأميؿُإليوُعدـُالتعجبُمفُالعاىاتُ.ُبوُأحكؿُكالُبوُأعكرُكال
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ُ ُعنوُدغيرهُنُ غُاىُ ا ُاُوُ ن ُوُاكُ ُؿُ  ُاالفُ ُفُامُ ُبُ جُ  ُ الىُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .136ُ
،ُفاحترازُمماُاستيغنيُمفُشركطُالتعجبُ،ُككنوُاستغنيُعنوُبغيرهُ:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحيافُ

ُ،ُُنحكُ:ُبُمنوُ،ُكذلؾجعفُالتع حكىُاألخفشُفيُقاـُ،ُكقعدُ،ُكقاؿُمفُالقائمةُ:ُغىًضبى
قاؿ:ُكسألناُعنوُالتميمييفُكالقيسييفُفمـُ،ُوُ،ُكىكُقميؿُضبُىالكبيرُلوُعفُبعضُالعربُ:ُماُأغٍُ

ُيقكلكه".
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
فيُكتابوُالكبيرُ،ُعفُبعضُالعربُمفُالتعجبُُماُحكاهُاألخفشانفردُأبكُحيافُبذكرُُ

ُقكؿُ ُفي ُرأيو ُيبد ُكلـ ،ُ ُكالقيسيكف ُالتميميكف ُبذلؾ ُيقؿ ُلـ ُاألخفش: ُكقاؿ ُالفعؿ)غىًضب( مف
ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ

ُ
ُ(ُ)لف  ؿُ ُجبُ  ُ ةُالىُ يغُ يُصُ فُ ُؿُ وُاالقُ .137ُ

ُأبكُحٌيافُ ُلويُصيغ:ُ"(2)قاؿى ُالمصنًؼُأٌفُالتعجبى ُكبلـي ُأىٍفعىمىويُكظاىري ُ،ُُ،ُتافُما كأىٍفًعٍؿُبًو
(كت ُكىي)لفىعيؿى ُاختمؼُفييا ُالتعجبُ،رؾُصيغة ُبباب ُإلحاقو ُابفُُكذىبُاألخفشُإلى ُكقاؿ ،

ُ".عصفكر:ُكىكُالصحيحُ،ُكبوُقاؿُالمبرد
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ

ُحيثُعدىاُُ ُ؛ ُ ) ُ)لفىعيؿى ُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُصيغة األخفشُمفُبابُُانفرد
حكييفُإلىُإلحاقوُببابُنعـُكثرُالن:"ُفذىبُالفارسيُكأُ(3)جبُ،ُكذكرُمعوُقكؿُآخرُ،ُفقاؿالتع

كعمىُقكؿُالفارسيُالُيككفُفاعموُإالُماُيككفُفاعؿُنعـُفقطُ،ُكالحجةُُ:كبئس،ُكقاؿُأبكُحيافُ
ُالحسفُاألخفشُحكىُفيُالكبيرُلوُ:ُأفُالعربُالُتفعؿُذلؾُإالُفي األفعاؿُُلمصحيحُأفُأبا

ُُالتي ُالتعجبُمنيا ُبئسُكنعيجكز ُمجرلُ ُمفُيجريو ُكمنيـ ُيأتيُبمعنىُبقياسُ، ُلـ ُإذا ،ُ ـ
ُ.ُالمسألةكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ.ُُ"التعجب
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ُبُ جُ  ُ الىُ ُؿُ  ُافُ ولمُلُ مُ  ُامُ ُورُ رُ جُاالمُ ُوُاا ُُؼُ رُاالظُُّافُ اُكُ ذُ إ ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .138ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ

ػػػػػػػؿُ  ُي ق ػػػػػػػد م اُل ػػػػػػػفُاُالد ػػػػػػػابُ ُى ػػػػػػػذ اُوف  ا
ُ

ػػػػػػػم وُ ُم  ام ول ػػػػػػػو ،  صا و  ػػػػػػػاُدػػػػػػػوُو  ُالاز م 
ُ
ُ
ُ

ػػػػػػم وُ  فصا ػػػػػػراؼُ ُاوُاُدظ ػػػػػػراؼُ ُو  ػػػػػػرُاُد حم ُج 
ُ

 ، ى  ام ؿ  ماؼُ ُم  ا ػى ق رُاُذ اؾُ ُف ػيُوالاخ  ُا ا
ُ
ُ

مكلوُبظرؼُأكُكمع،كأماُالبيتُالثانيُ،ُفمعناهُأفُالفصؿُبيفُالفعؿُ:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحيافُُ
ُ ُمستعمؿُمجركر ُالعربيعنيُ، فٍُُفيُلساف ُكا  ،ُ،ُ ُفيُالظرؼُُفيُذلؾُخبلفان كأطمؽُالناظـ
بأفُيككفُالظرؼُكالمجركرُمعمكليفُلفعؿُالتعجبُ،ُكىكُالذمُُ،ُينبغيُأفُيقيدُذلؾُ،كالمجركر

ُبمعركؼُ،ُالُقُك ُأحسفُآًمران ُما ُنحكُ: ُلغيرُالفعؿُ، ُمعمكالن ُفإفُكافُأحدىما عُفيوُخبلؼُ،
نحك:ُماُأعزُزيدانُ،ُفإذاُكافُالظرؼُأكُالمجركرُمعمكالنُلمفعؿُُيجكز:ُماُأحسفُبمعركؼُآمرانُ،

الككفييفُ،ُفيذاُفيوُخبلؼُ،ُأجازُذلؾُُالفٌراءُ،ُكغيرهُمفُيكـُالقتاؿُ،ُُاُنعمٌيُ،ُكماُأشجعُزيد
ُإسحاؽ ُكأبك ،ُ ُ،ُكالجرمي ُالبصرييف ُمف ُُكالفارسي ُخركؼُ، ُكذىبُاألخفشُكابف كالمبردُُ،

ٍيمىًرمٌُالُيجكزُ،ُكنسبوُُإلىُأفُذلؾكأكثرُالبصرييفُ كليسُفيُكبلموُنصُُ،إلىُسيبكيوُُُالصَّ
جبلنُمعوُلـُيجزُ؛ُعميوُ،ُكقاؿُاألخفشُفيُاألكسطُلكُقمتُ:ُماُأحسفُزيدانُكمعوُرجبلنُ،ُتريدُُر

ألنؾُالُ؛ُكذلؾُالُيجكزُ،ُفكأنؾُقمت:ُماُأحسفُمعوُرجبلنُ،ُرجبلنُعمىُزيدُُألنؾُإذاُعطفت
كالُماُأقبحُعندؾُ،ُماُأحسفُفيُالدرارُزيدانُُ:ُكالُتقكؿ،ُالسـُشيءُكا،بُتفصؿُبيفُالمتعجٌُ

،ُألفُأحسفُنقؿُضعيؼُالُيتصرؼ؛ُعندؾُ،ُكماُأقبحُزيدانُتريدُماُأحسفُزيدانُفيُالدارُ،ُزيدانُ
فتقكؿُ:ُماُُحجزُبالظرؼُ،أفُيُيأفُاألخفشُأجازُ:ُخالكيوُُالحسفُبفُكحكىُأبكُعبدُاُبف
ُكالجكاز"ُ.،ُيككفُلؤلخفشُقكالفُالمنعُىذاُ،ُفعمىُُأحسفُُفيُالدارُزيداُن

،ُكالمبردُ،ُكأكثرُالبصرييفُإلىُمنعُالفصؿُبيفُفعؿُُ:ُ"ذىبُاألخفشُ(2)قاؿُالمرادمُكُُ
ُالتعجبُكمعمكلوُ،ُكنسبوُالصيمرمُإلىُسيبكيو"ُ.

ُعقيؿُكُُ ُابف ُ"ُ(3)قاؿ ُُالتعجبُلفعؿُمعمكالُالمجركرُأكُالظرؼُكافُفإف: ُجكازُففي،
ُكالمبرد،ُُلؤلخفشُخبلفاُنُجكازهُكالمشيكر،ُُخبلؼُكمعمكلوُالتعجبُفعؿُبيفُمنيماُبكؿُؿالفص
ٍيمىًرمٌُُكنسبُكافقيماُكمف ُ.ُ"ُسيبكيوُإلىُالمنعُالصَّ

فيُالفصؿُالمنعُُإلىُكمفُتبعيما،ُكالمبردُفمذىبُاألخفشُ"ُ:ُ(4)قاؿُابفُجابرُاليكارمُكُُ
ُ ُالتعجبُعفُمعمكلو ُالفعؿ ُكذىبُالجرميبيف ُإلىُجُ، ُالصحيحُلمجيئوُكجماعة ُكىك ،ُ كازه

ُ.ُ"كثيراُن
                                                           

ُ.ُُُّٖ-َّٖانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُُٔ/ّشرحُابفُعقيؿُُ(ّ)
ُ.ُُّٗ/ّلؾُاشرحُألفيةُابفُمُ(ْ)
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كمعمكلوُبظرؼُ،ُالفصؿُبيفُفعؿُالتعجبُُكمفُنقؿُالمنعُاألخفش:ُ"ُُ(1)قاؿُالشاطبيُكُُ
ُ".،ُكأجازُذلؾُالفراءُ،كالجرميُ،ُكالفارسيُكغيرىماكنقؿُالسيرافيُعفُالمبردُالمنعُُأكُمجركرُ،

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
ألخفشُفيُكالشاطبيُُقكؿُاُكابفُعقيؿُ،ُكابفُجابرُاليكارمُُكالمرادمُ،،ُذكرُأبكُحيافُُُ

ُُالفصؿُبيفُفعؿُالتعجب ،ُ ُأبكُحيافُ ُفأما ُبظرؼُأكُمجركرُ، ذكرُلؤلخفشُفيُفكمعمكلو
فعؿُالتعجبُكمعمكلوُبظرؼُأكُمجركرُقكليفُ،ُكىماُ:ُالمنعُ،ُكالجكازُ،ُُمسألةُالفصؿُبيف

:ُكقدُثبتُالفصؿُبينيماُبذلؾُفيُلسافُالعربُُ(ِ)أبكُحيافقاؿُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُ،ُثـُ
ُع ُفمفُالنثر، ،ُ ُكنظميا ُيكربُمعدُبفُمركبنثرىا ُُسالـُبنيُدرُ: اءًًُُفيُأىٍحسىفُىُمىا، ُاليىٍيجى

بىاتًًُُفيُكىأىٍكثىرُىًُلقىاءىىىا، عمىُُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُُ.ُ"اىبقاءُىُالمكرماتُفيُكأثبتُ،عىطىاءىىىاُُالمَّزى
األخفشُفيُمنعُذلؾُ،ُكافؽُأبكُحيافُاألخفشُفيُقكلوُالثانيُ،ُكىكُجكازُالفصؿُبيفُقكؿُ

ُفعؿُالتعجبُكمعمكلوُبظرؼُ.ُ
ُُُ ُالمرادم ُبظرؼُأكُفكأما ُالتعجبُكمعمكلو ُفعؿ ُبيف ُالفصؿ ُمنع ُاألخفشُفي ُقكؿ ذكر

،ُفقاؿُُةالمسألمعوُأقكاؿُالنحاةُفيُىذهُذكرُُمجركرُإذاُكافُالمجركرُكالظرؼُبفعؿُالتعجبُ،
ُخركؼُكابف،ُُكالفارسي،ُُكالزجاج،ُُكالمازني،ُُكالجرمي،ُُالفراءُمذىبُكالجكاز"ُ:ُ(3)المرادم

ُكالحؽُأٌنوُليسُلسيبكيوُفيوُنصُكالشمكبيف ُبالمنعُُ–، ُقكؿُسيبكيو كقاؿُالشمكبيفُ:ُُ-يقصد
فيُىذهُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُُ.كالصكابُأفُذلؾُجائزُ،ُكىكُالمشيكرُكالمتصكر"

ُ.ُالمسألة
ُابفُعقيؿُُكُُ خفشُفيُمنعُالفصؿُبيفُفعؿُالتعجبُكمعمكلوُبظرؼُأكُذكرُقكؿُاألفأما

ُأكُ ُبظرؼ ُكمعمكلو ُالتعجب ُفعؿ ُبيف ُالفصؿ ُجكاز ُكالمشيكر :ُ ُعقيؿ ُابف ُكقاؿ ،ُ مجركر
ُُ.ُالمسألةأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُؿمجركر،ُكىذاُيد

ُُُ ُاليكارم ُجابر ُابف ُالتعجبُكمعمكلوُُذكرفكأما ُفعؿ ُبيف ُالفصؿ ُمنع ُاألخفشُفي قكؿ
ُكا :ُ ُاليكارم ُجابر ُابف ُكقاؿ ،ُ ُمجركر ُأك ُالتعجببظرؼ ُفعؿ ُبيف ُالفصؿ ُجكاز ُ،لصحيح

ُكىذاُيدؿُعمىُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُ.ُلوُبظرؼُأكُمجركرُلمجيئوُكثيرانُ.كمعمُك
ُالشاطبيُُُ ُالفكأما ُالفصؿُبيفُفعؿ ُبظرؼُأكُذكرُقكؿُاألخفشُفيُمنع تعجبُكمعمكلو

ُ.ُالمسألةمجركر،ُكذكرُمعوُأقكؿُالنحاةُفيُجكازُذلؾُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
كماُأميؿُإليوُىكُجكازُالفصؿُبيفُفعؿُالتعجبُكمعمكلوُبظرؼُأكُجارُكمجركر؛ُلكركدُُُ

ُذلؾُفيُكبلبُالعربُ.
                                                           

ُ.َُّٓ/ْالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُّٖ-َّٖانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ِ)
ُ.َُُٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
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ُبجُ  ُ الىُ ُؿُ  ُافُ ا(ُوُ )مُ فُ يُاياُدُ اىُ وُ خُ  ُاُ دُ حُاإ ُُوُاا ُُافُ كُ دُ ُصؿُ الفُ ُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُ.139
ُحيافُُ ُأبك ُُ(1)قاؿ ُلمحديثُعف ُيتعرضُالناظـ ُ"كلـ :،ُ ُالتعجبية ُبيف)ما( كفعؿُُالفصؿ

ُبكافُ،ُُالتعجبُ،ُكنقكؿ ُ:ُالُخبلؼُفيُالفصؿُبينيما فيُزيادةُغيرُكافُ،ُفمذىبُكاختمفكا
ُاألخفش ،ُ ُأمسى ُزيادة ُجكاز ُإلى ُكالفراء ُكالكسائي ُب، ُحُيكأصبح ُبما ُكاستدؿ ،ُ ُمفُينيما كي
ُأبردىىاُكماُكبلميـ:ُ كذىبُالفٌراءُإلىُالجكازُذلؾُفيُكؿُفعؿُيحتاجُُ،ُكماُأمسىُأدفأهُُ،أصبحى
ُ.ُ"اسـُكخبرُيعنيُفيُكؿُفعؿُيحتاجُإلىُكفعؿُ،،ُإلىُاسـُ

انُشؾُفيُككنوُمحكيىاُ،ُفيُيأمسىُأدفأُىماُُك،ُىاُردُىبأُماُأصبحُىُ،كأماُ:ُ"ُُ(2)كقاؿُالشاطبيُُ
عمىُأفُقكمانُكلكفُُ،وُمسمكعُكالسيرافيُلـُيكرداهُعمىُأنٌُ،ُفإفُابفُالسراجُُمفُكبلـُالعربُ،

ُكقالكاُ:ُماُأصبحٌُفيُمتفُالكتابُمفُكبلـُاألخفشُ:ُمفُالنحكييفُأجازكاُذلؾُ،ُكرٌداهُ.ُكثبتُ
نماُيعنيُالنحكييفُالُالعربُ،ُكلكُعنىُالعربُلـُي،ُكماُأمسىُأدفأُىىاأبرَّ جزُألبيُبكرُكالُىاُ،ُكا 

ُ".يدؿُعمىُأٌنوُلـُيىٍحًكو،ُُابوُاألكسطهُ،ُككبلـُاألخفشُفيُكتدلغيرهُُر
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
بيفُ)ما(ُالتعجبيةُذكرُأبكُحيافُ،ُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُزيادةُأمسىُ،ُكأصبحُفيُُُ

ُُ.أيوُفيوُ،ُكلـُيبدُُرُالمسألةذكرُقكؿُاألخفشُفيُىذهُف،ُفأماُأبكُحيافُُكفعؿُالتعجب
ُُُ ُالشاطبي ُ،فكأما ُ)ما(التعجبية ُبيف ُكأمسى ُأصبح ُدخكؿ ُفي ُاألخفش ُقكؿ كفعؿُُذكر

ُالتعجب،ُكمفُكبلـُالشاطبيُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُنقؿُاألخفشُ،ُفقاؿ:ُلـُيحكوُاألخفشُ.
ُ

ُبجُ  ُ ىُ الُاُؿُ  ُافُ د ُُودةُ صُ نُامُ الُاُةُ ولُ صُ وُامُ (ُالُاضُّ)اُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .140ُُ
ُ،ُكمجركرُأفعٍؿُفيُىذاُالبابُ،ُأٌنوُالُيككفُإالُ:ُ"ُُ(3)فقاؿُأبكُحياُُُ كمفُأحكاـُأفعؿى

كالنكراتُخبلؼُ،ُمعرفةُأكُنكرةُمختصةُنحكُ:ُماُأسعدىُرجبلنُاتقىُاُ،ُكفيُبعضُالمعارؼُ
ُأىييـٍُُأحسفُمىانتُصمتياُفعبلنُماضيانُنحكُ:ُإذاُكا،ُإذاُكافُأيانُالمكصكلةُفيُمسائؿُ،ُمنياُ:ُ

ُ ُ.ُ"كاألخفشُ،ُأجازىاُغيرىـ،ُالككفيكفُمنعياُ،ُلؾُذقىاؿى
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
ُمنعُُانفردُُ ُكىك ُبفعؿُالتعجبُ، ُمنصكبة ُالكاقعة أبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُ)أم(

ُ.ُالمسألةذلؾ،ُكذكرُمعوُأفُغيرهُأجازُذلؾُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُ

                                                           

ُ.ُِّٖمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.َُْٓ/ْالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُّٖٓمنيجُالسالؾُُ(ّ)
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ُبُ جُ  ُ ىُ الُاُابُ دُ ُيُافُ ُؼُ طُ ال ُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.141ُ
مسائؿُفيُىذاُالبابُمفُالعطؼُ،ُقاؿُاألخفشُفيُاألكسطُ،ُتقكؿ:ُ"ُ:(1)قاؿُأبكُحيافُُ

ألنؾُإذاُعطفتُ،ُلـُيجزُذلؾُ،ُمعوُ:ُكلـُتقؿُ،ُكرجبلنُ:ُزيدانُكرجبلنُمعوُ،ُكلكُقمتُُماُأحسفُى
ألنوُالُينكرُأفُ،ُُلـُيجز،ُماُأحسفُرجبلنُُ:الشيءُعمىُالشيءُصيرتوُمثموُ،ُكأنتُإذاُقمت

:ُتقكؿُ؛ُألنوُناقصُ،ُكقاؿُ:ُفُيككفُىذاُكبلمانُحسنانُ،ُكالُيمكفُأيككفُفيُالدنياُرجؿُحسفُ
جممياُليككفُآخرُالكبلـُعمىُكأ:ُكىكُأقيسُكأجكدُمفُقكلؾُ،ُجمموُماُكانتُىندُكأُماُأحسفُى

ُ.ُُ"أكلو
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
العطؼُفيُبابُالتعجبُ،ُفأجازُاألخفشُالعطؼُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُُُ

عمىُمعمكؿُفعؿُالتعجبُبشرطُمجيءُبعدُشيءُيتعمؽُبوُ،ُنحك:ُظرؼُأكُمجركرُذلؾُ؛ُألنوُ
ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُُعندُاألخفشُ،ُيعطيُالكبلـُفائدةُ،ُفإفُلـُتقؿُالظرؼُلـُيجز

ُامُ ىُ ار ُجُامُ ر ُاُجُ مُ وُ ُس ُئاُد ُوُ ُُـ  ُانُ ُابُ دُ 
ُ()د ئاس ُُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُا.142ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ
ػػػػػػػػػػػػػػػ فُ  ػػػػػػػػػػػػػػػرُ ُف  ا يا ػػػػػػػػػػػػػػػر ف يافُ ُغ  ُم ى ص 

ُ
ُـ   ػػػػػػػ د ػػػػػػػئاس ُُن  ا يافُ ُر اف   ػػػػػػػافُو  ػػػػػػػم  ُا ا

ُ
ُ
ُ

ُحيافُُ ُأبك ُ"ُ(2)قاؿ ُحكىُاألخفشُ: ُعميُعفُبعضُ، أصموُُسىٍُيُبىُُسىُئٍُالعربُفيُبًُكأبك
كأخمصتُياءُعمىُُ،عدُالتسييؿُثـُسكنتُبُ،ُفُجعمتُبيفُاليمزةُكالياءفتُاليمزةُبأفٌُفخُيُ،بىًئسىُ

ُ.ُ"ذُويٍُكيكمُىُحدُقكليـُفيُيكمئذُو
ُلـ:ُبعضيـُكقاؿُ،ُاألربعُالمغاتُفيياُأفُعمىُكثيرُفنص،ُُبئسُكأما"ُ:ُ(3)كقاؿُالمرادمُُ

،ُبالقياسُكاألخريافُاألصؿ،ُعمىُكبئسُ-ُاإلتباعُبعدُبالتخفيؼُ-ُبيس:ُلغتافُإالُفيياُيسمع
ُا ُبيسُ،كقاؿُابفُعصكرُكالمحققكفُ: ُفيقكلكفُ: ُياء ُيبدلكفُمنيا ُكأبكُاألخفشُكحكىُليمزة

ُالياء".ُكتسكيفُالباءُبفتح،ُبيس:ُعمي
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
ُخفشذكرُقكؿُاألفأبكُحيافُكالمرادمُقكؿُاألخفشُفيُىمزةُ)بئس(ُ،ُفأماُأبكُحيافُُذكرُُ

ُ.ُفيُىمزةُبٍئسُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفش
،ُىُياءُ،ُكذكرُأقكؿُالنحاةُفيُبئسرُقكؿُاألخفشُفيُقمبُىمزةُبئسُإلذكفُكأماُالمرادمُُُ

ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ
                                                           

ُ.ّٖٓمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّٖٖؾُمنيجُالسالُ(ِ)
ُ.َْٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
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ُس ُئاُد ُوُ ُُـ  ُان ُدُ ُصؿُ ىُ المُ ُيرُ مُ ال ُُّيُافُ ُؿُ وُاالقُ .143ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ

ف  ػػػػػػػػػػػػػػافُ  ػػػػػػػػػػػػػػمرماُوي را ػػػػػػػػػػػػػػرهُم  ا ُي ف  
ُ

ي ػػػػػػػػزُ   ُـ ُم م  ػػػػػػػػاُكػػػػػػػػن  ا ػػػػػػػػر هُقومم ُم  اش 
ُ
ُ
ُ

كأبيُصالحُمفُ،ُفُأبيُمحمدُكحكىُأبكُالحسفُفيُكتابوُالكبيرُع:ُ"ُ(1)قاؿُأبكُحيافُُ
ُُالزيدافُرجمىٍيفًُُنعماالعربُاألسدييفُ:ُ االُنُكنعمكا، ُُالزيدكفُرجى االُنُكنعمتـ، ُنسىاءُكنعمف،ُُرجى

ُ.ُ"ُأنيُالُآمفُأفُيككفُفيماُالتمقيفككذلؾُبئسُ،ُثـُقاؿ:ُإالُُ،ُاليندات
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُ
ُُُ ُاألخفشُانفرد ُماحكاه ُبذكر ُحياف ُالضميرُأبك ُاتصاؿ ُفي ُبعضُالعربُاألسدييف عف

،ُكلـُيبدُرأيوُفيُنقؿُُالتمقيفُفيماُيككفُأفُآمفُالُأنيُإال :بػ)بئسُكنعـ(ُ،ُكقاؿُعنوُاألخفش
أنيُالُإالُُماُنقموُعنيـُبقكلوُ:،ُكاألخفشُيشؾُفيُالمسألةاألخفشُعفُبعضُاألسدييفُفيُىذهُ

ُ.ماُالتمقيفآمفُأفُيككفُفي
ُ

ُس ُئاُدُ ُوُاا ُُُـ  ُانُ ُؿُ اعُ فُ ُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُا.144ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ

ػػػػػػػاُاوُاُاؿُاُم ق ػػػػػػػار ن  ُا ػػػػػػػاُف ػػػػػػػيفُ ُم    ُل م 
ُ

ُـ ُق ار ن ي ػػػػػػػا  ػػػػػػػن    ػػػػػػػاُع قاد ػػػػػػػ ُاُك  ُالاكر م 
ُ
ُ
ُ

ف  ػػػػػػػػػػػػػػافُ  ػػػػػػػػػػػػػػمرماُوي را ػػػػػػػػػػػػػػرهُم  ا ُي ف  
ُ

ي ػػػػػػػػزُ   ُـ ُم م  ػػػػػػػػاُكػػػػػػػػن  ا ػػػػػػػػر هُقومم ُم  اش 
ُ مماُذكرهُالناظـُأفُفاعؿُنعـُكبئسُيككفُمظيرانُفيوُأؿُأكُكنمخصُ"ُ:ُ(2)بكُحيافأقاؿُُُُ

ُما ُإلى ُُمضافان ُتمييز ُيفسره ُكمضمران ،ُ ُفيو ُىما ُفي، ُمسائؿ ُبقيت ُأحدُياكقد :ُاىاخبلؼُ،
ُغبلميؾُُنعـُغبلُـيالمضاؼُإلىُنكرةُ،ُنحك:ُ ،ُكالككفيكفُكابفُالسراجُذلؾ،ُُأجازُاألخفش،ُسىفرو

ُكمماُجاءُفيُالشعرُمفُذلؾُقكؿُالشاعرُ:ُ،ُةكمنعوُعامةُالنحكييفُإالُفيُضركُر
بُ ُفػػػػن  اـ ػػػػاح  ػػػػ حُلُ ُقػػػػـوُص  ُـاُ   ُل ي ػػػػ

ُ
بُ   ُ(3)عف انػاُدػفُ ُع ثام افُ ُالر كابُ ُوصاح 

ُ
ُ
ُ

كجعؿُالمرفكعُىكُالمخصكصُالُمرفكعانُُ،كقدُكافُيمكفُتأكيؿُىذاُالمسمكعُعمىُحذؼُتمييزُ
ُإالُأفُاألخفشُذكرُأفُذلؾُلغةُ ُبنعـ ُمفُالعربُيرفعكفُقاؿُفيُاألُك، ُأفُناسان ُاعمـ سطُ:

نعـُأخكُقكـُأنتُ،ُفمفُقاؿُذاُ:ُفيقكلكفُ،ُإذاُأضافكىاُإلىُنكرةُفيُبابُنعـُكبئسُُ،النكرة
ُ؛فُجعمتوُمعرفةُلـُيجزُىاىنا؛ُفإنكرةُإذاُجعمتُالثانيُ،ُنعـُأخكُقكـُكصاحبيـُأنتُُ:قاؿ

                                                           

ُ.َُّٗمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُّٗانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ِ)
كىمػعُاليكامػعُُِٖٕ/ِفيُشػرحُاألشػمكنيُُكببلُنسبةُ،ُُٓٓوُالبسيطُلحسافُبفُثابتُفيُديكانُالبيتُمفُ(ّ)

ُ.ُُْٓ/ٗكخزانةُاألدبُُِّ/ِ
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كمنيـُ،ُكتككفُالنكرةُمفردةُكمضافةُُ،ألفُنعـُالُتقعُعمىُمعرفةُإالُأفُيككفُباأللؼُكالبلـُ
أفُناسانُمفُالعربُيرفعكفُ:ُإذاُكانتُمضافةُانتيىُكبلـُأبيُالحسفُ،ُكنقؿُعنوُ،ُمفُيرفعياُ

ُزيدهُ،ُنحكُ،ُبنعـُكبئسُالنكرةُالمفردةُ كأبكُُ،كقاسُعميوُاألخفشُ،ُكحكاهُأبكُبشرُ:ُنعـُخميؿه
ُبكرُكالككفيكفُ".

لنكرةُالمضافةُإلىُالنكرةُأجازُالفراءُماُأجازهُاألخفشُمفُرفعُاكقدُ"ُ:ُ(1)كقاؿُأبكُحيافُُُ
ُغبلميؾُ،ُكقاؿُأبكُالحسفُمفُقاؿُ:ُُ:فأجازُ،كنصبيا ُكغبلميؾُ،ُكنعـُغبلـىُسفرو نعـُغبلـيُسفرو

ُذاىبافُفرفعُ ُرجؿُكأخكه ُىذا ُأنتُ،أ، ُكصاحبيـ ُقكـو ُغبلـه ذاىبيفُعمىُُ:كمفُقاؿُجازُنعـ
أللؼُكاالـُأكُبإضافةُإلىُماُألفُنعـُالُترفعُمعرفةُإالُباُ،طؼُىناُتعريؼُاألخُلـُيجزُلوُالع

ُ.ُ"ُ(أؿ)ُفيو
ُ"ُ.كحكىُاألخفشُأفُناسانُمفُالعربُيرفعكفُبنعـُالنكرةُمفردةُكمضافةُ:ُ"ُ(2)قاؿُالمرادمُكُُ
ُزيديُ.كمفُذلؾُالنكرةُالمض:ُ"ُ(3)قاؿُالشاطبيُكُُُ ُقكـو كىذاُمماُحكاهُُافةُنحكُ:ُنعـُصاحبي

ُ.بجكازهُُياُتقكلوُ،ُكقدُيظيرُأنيماُقائبلُنفشُكالفراءُعفُطائفةُمفُالعربُأناألخ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
أكُُذكرُأبكُحيافُ،ُكالمرادمُُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُرفعُالنكرةُإذاُأضيفتُإلىُنكرةُُُُ

ُ ُمفردة ُكبئسفيُبابُكانتُنكرة ُحيافُنعـ ُأبك ُفأما ،ُ ُقكؿ ُالذكر نكرةُاألخفشُفيُجكازُرفع
ىيُلغةُأثبتياُُعفُرفعُالنكرةُالمضافةُإلىُنكرةُُ،قاؿُالنكرةُالمفردةُ،ُُكُكالمضافةُإلىُنكرةُ،ُ

ُ،ُ ُذلؾُإالُفيُالشعرُلمضركرة ُالنحكييفُفيُمنع ُقكؿُعامة ُ ُكذكرُمعو ُاألكسطُ، فيُكتابو
ُبعـُكبئسُ؛ ُبعد ُالمضاؼُإلىُنكرة ُأبيُحيافُمكافقتوُفيُجكازُرفعُالنكرة ُالكاضحُمفُكبلـ

قكؿُفيُرفعُالنكرةُالمفردةُبعدُبعـُكبئسُ،ُلـُيبدُرأيوُالألنياُلغةُأثبتياُفيُكتابوُاألكسطُ،ُكأماُ
ُفيوُ.

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُرفعُالنكرةُالمضافةُإلىُنكرةُ،ُأكُالنكرةُالمفردةُكأماُالمرادمُُُُ
فاعؿُعمـُأكُمضاؼُاعمـُأفُماُكردُمماُيكىـُظاىرُأفُال":ُُ(4)كقاؿُالمرادمُبعدُبعـُكبئسُ

إليوُىكُُذؼُمفسرهُ،ُكالعمـُأكُالمضاؼإلىُعمـُيمكفُتأكيموُعمىُأفُالفاعؿُضميرُمستترُحُي
ُنكرةُُالمخصكصُ، ُأكىـُككفُفاعميما ُما حكايةُاألخفشُأفُُإالُأفيمكفُأفُيحمؿُعمىُىذا
ُ ُ.ُالمسألةخفشُفيُىذهُيدفعُالتأكيؿُ"ُ.ُيدؿُىذاُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألذلؾُلغةُلقـك

                                                           

ُ.ُِّٗمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُٔٗ/ِمسالؾُتكضيحُالمقاصدُكالُ(ِ)
ُ.ُِّٓ/ْانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.َُُٗٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ْ)
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ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُرفعُالنكرةُالمضافةُإلىُنكرةُبعدُنعـُكبئسُ،ُكأماُالشاطبيُُُُ
كىذاُكموُنادرُكالُييعتمدُعمىُمثموُفيُالسماعُ،ُكماُذيكرُمفُكجوُالقياسُينتقضُ":ُُ(1)كثـُقاؿ

"ُ.ُكىذاُبماُلكُكانتُالنكرةُغيرُمضافةُ،ُكىماُالُيقكالفُبذلؾُ،إذُخٌصاُالجكازُبالنكرةُالمضافة
ُ.ُالمسألةخفشُفيُىذهُيدؿُأننوُاعترضُعمىُقكؿُاأل
ُؿُ  ُايياُفُ لُ اُوُ ذُ إ ُُس ُئاُد ُوُ ُُـ  ُانُ ُدُ  ُاا(ُدُ )مُ يُافُ ُؿُ وُاالقُ .145

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
ػػػػػػػػػػػا م  ّيػػػػػػػػػػػزُو  ق يػػػػػػػػػػػؿُ ُم م  ػػػػػػػػػػػؿُ ُو  ُف اع 

ُ
ػػػوُ ُف ػػػي  ُـ ُن حا ػػػ ػػػاُن  ا ػػػؿُ ُي ق ػػػوؿُ ُم  ُالاف ا  

ُ
ُ
ُ

ُفإفُ؛ُاسـُيميياُكتارة،ُُفعؿُيميياُفتارة،ُُكبئسُنعـُبعدُ(ما)ُكقعتُإذا"ُ:ُ(2)قاؿُالمرادمُُُ
ُعمىُنصبُمكضعُفيُنكرةُأنيا:ُُأحدىاُ:ُأربعةُإلىُكمرجعيا،ُُأقكاؿُعشرةُففيياُفعؿُكلييا

ُأنيا:ُكالرابع،ُُالمخصكصُأنيا:ُكالثالث،ُُالفاعميةُعمىُرفعُمكضعُفيُأنيا:ُُكالثاني،ُالتمييز
ُ:ُأقكاؿُثبلثةُعمىُفاختمفكا،ُالتمييزُعمىُنصبُضعمُكُفيُبأنياُالقائمكفُفأماُ.ُكافة
ُُاألكؿ ُُبعدىاُبالفعؿُمكصكفةُنكرةُأنيا: ،ُاألخفشُمذىبُكىكُ،ُمحذكؼُكالمخصكص،

ُُقكليوُأحدُفيُكالفارسيُكالزجاج ُكالثانيُ.ُالمتأخريفُمفُككثيرُكالزمخشرم، ُغيرُنكرةُأنيا:
ُأخرلُ(ما)ُكالمخصكصُتمييزُنياأ:ُُكالثالثُ.محذكؼُلمخصكصُصفةُبعدىاُكالفعؿُمكصكفة
ُ."الكسائيُعفُكنيقؿ،ُالمحذكفةُالمكصكلةُلماُصمةُكالفعؿ،ُُمحذكفةُمكصكلة

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
كىيُعندهُفيُماُإذاُكليياُفعؿُنحكُ:ُنعـُماُصنعتُ،ُنفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفياُُُ

كالمخصكصُمحذكؼُ،ُكلـُيبدُُمكضعُنصبُعمىُالتمييز،ُكأنياُنكرةُمكصكفةُبالفعؿُبعدىا
ُ.ُالمسألةرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ؿُ .ُال146 ُس ُئاُد ُوُ ُُـ  ُانُ ُؿُ ثُا(ُمُ ف   ؿُ اً)ن ُدُ ُؿُ  ُاجُ ُيُافُ ُق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
ػػػػؿُا ػػػػاًُك د ػػػػئسُو اجا   ػػػػؿُاُ   ُف   ػػػػ ُو اجا  

ُ
ػػػػػػفُا  ُـ ُث  ث ػػػػػػةُ ُذ ضُم  ػػػػػػن  ا ػػػػػػج   ُُك  ُم  ا

ُ
ُ
ُ

ُمجرلُالمذككرُفعؿُيجرمُمفُالعربُمفُأفُاألخفشُلحسفاُأبكُذكر:ُ"ُ(3)قاؿُالمرادمُُُ
ُُكبئسُنعـ ُُالمدحُمعنىُمفُتضمنوُلماُرعيناُ؛ُكفاعميماُفاعموُفيجعؿ، ُنحكُقكلوُُكالذـ، ،

ُأفُذاؾُإذُيمـزُفبلُ،ُمجراىماُيجريوُالُمفُكمنيـُ(4)﴾أىٍفكاًىًيـًٍُُمفٍُُتىٍخريجُيُكىًممىةُنُكىبيرىتٍُ ﴿تعالى:
ُ."ُالتعجبُمعنىُفيوُمفُلماُرعياُنُكبئس؛ُنعـُكفاعؿُفاعموُيككف

                                                           

ُ.ُّّٓ/ْالمقاصدُالشافيةُُُ(ُ)
ُ.ُُُٗٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ِٕٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُٓ/ُٖسكرةُالكيؼُُ(ْ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُُ
حيثُذكرُاألخفشُأفُمفُالعربُ،ُانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُالفعؿُالمذككرُُُ

مفُيجرمُفعؿُالمذككرُمجرلُنعـُكبئسُ،ُكذكرُمعوُقكؿُآخرُ،ُكىكُأفُىناؾُمفُالُيجريوُ
توُلقكؿُاألخفشُكىذاُيدؿُعمىُمكافقُ"ُ.لغتافُأنيماُذاىُكظاىرُ:"ُ(1)مجراىماُ،ُكقاؿُالمرادم

ُ.ُالمسألةىذهُُفي
ؿُ ال.147ُ د ذا(ُف يُاُق وا ُُ)ح 

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
ثاػػػػػػػػػؿُ  م  ُـ ُو  ػػػػػػػػػ د ػػػػػػػػػذ اُن  ا ػػػػػػػػػؿُ ُح  ُذ اُالاف اع 

ُ
ػػػػػػػاُى ػػػػػػػر دُاُوا فُا  د ػػػػػػػذاُلُفق ػػػػػػػؿُذ مًّ ُح 

ُ
ُ
ُ

ةُكجيعبلُكمم،ُكممتافُركبتاُُ(حبذا)إلىُأفُ:ُ"ذىبُجماعةُمفُالنحكييفُُ(ِ)قاؿُأبكُحيافُُُ
بككفُالعربُالُتفصؿُبيفُحبُكذاُبشيءُفبلُتقكؿُحبُفيُُ،كاحدةُ،ُكاستدلكاُعمىُالتركيبُ

أفُُ:أحداىما:ُكالذاىبكفُإلىُىذاُالمذىبُُفريقافُُ،كأنتُتريدُحبذاُفيُالدارُزيدُ،ُالدارُذاُزيدُ
ُفعؿُكمٌُُ(حبذا) ُو ُفغيمبُأسبؽُالجزأكالمخصكصُفاعؿُ، ليفُكأك، ُكا  ُحركفان ُذىبُثرىما ىُىذا

ُ.ُ"ُكأبكُبكرُخطاب،ُاألخفشُ
ُالمرادمُُُ ُ"(3)قاؿ ُمذىبافُفيياُليـُ،ُمركبةُأنياُ:ُ(حبذا)ُفيُقاؿُفمف: ُأحدىما: ُأف:

ُكىكُ،ُبعدهُماُكخبره،ُُباالبتداءُمرفكعاُنُكاحداُنُاسماُنُحبٌُُمعُ(ذا)فصارُ(ذا)فاعمةُأزاؿُالتركيب
ُذا)اسميةُأزاؿُالتركيبُأفُ:خركاآلُ،ُالسراجُكابفُالمبردُمذىب ُفاعموُفعبلُنُحبُمعُفصار(

ليو،ُالمخصكص ُ"ُ.األخفشُمنيـُقـكُذىبُكا 
ُالشاطبيُكُُُ ُُ(4)قاؿ ُبجممتيا ُ"إف)حبذا( :ُ ُك)ذا(ُفعؿ ُصار)حٌب( ُالمخصكصُبعد، كفاعمو

ُ"ُ.كظاىرُكبلـُالجرميُكالزبيدم،ُمذىبُاألخفشُبالتركيبُفعبلنُالُاسمانُ،ُكىكُ
ُُلىحميؿُ:الىو ي ُواُُُ
ُكالمرادمُُُ ُأبكُحيافُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُحبٌُُذكرُأبكُحيافُ، ُفأما ،ُ ذكرُقكؿُفذا

ُكالمخصكصُفاعؿُ،ُكذكرُقكؿُآخرُفقاؿ،ُُكموُفعؿُعندُاألخفشحبذاُاألخفشُفيُحبذاُ،ُُك
ُُ(ٓ)أبكُحياف ُاسـ ُكمو ُمفُذىبُإلىُأفُحبذا ُ"كمنيـ ُعمىُالفعؿُ: ُفغمبُاالسـ ،ُ كقاؿُأبكُ،

.ُكيدؿُىذاُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ"أكلىُمفُتغميبُالفعؿُعمىُاالسـُكىكُحياف:
ُ.ُُالمسألة

                                                           

ُ.ُِٕٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُّْالسالؾُمنيجُُ:انظرُ(ِ)
ُ.ُِٗٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
ُ.َُٓٓ/ْالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
ُ.َُّْمنيجُالسالؾُُ:انظرُ(ٓ)



191 

 

كالُيمكفُفصمياُ،ُفصارتُ،ُبأنياُمركبةُُ،ذكرُقكؿُاألخفشُفيُحبذاُفكأماُالمرادمُُُُُ
ُعمىُالمفظيفُمفُكؿُإقرارُفيوُألفُ؛ُالتركيبُبعدـُالقكؿُ،ُكالصحيح:ُ"(1)المرادم،ُكقاؿُُفعمية
ُ.ُُالمسألةخفشُفيُىذهُعمىُقكؿُاألُأٌنوُاعترض.ُكىذاُيدؿُُ"عميوُكافُما
ُ،ُكقاؿُذكرُقكؿُاألخفشُفيُتركيبُ)حٌب(ُمعُ)ذا(ُأصبحتُجممةُفعميةفكأماُالشاطبيُُُُُ

نوُمؤسسُألُ؛فيكُضعيؼُجدانُُُ-يقصدُمذىبُاألخفشُُ–"أماُالمذىبُُالثالثُ:ُ(2)الشاطبي
كىكُالفعؿُعمىُأقكاىماُكىكُ،ُيفُأففيوُتغميبُأضعؼُالجُز،ُيضانُأُعمىُدعكلُالُدليؿُعمييا

ُ.ُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُىذهُُاعترضُأٌنواالسـُ"ُ.ُكىذاُيدؿُ
ُقالوُاألخفشُفيُفعمية)حبذا(ُعندُتركيبياُ؛ُألفُاالسـُأقكلُُُُُ الراجحُىناُعدـُجكازُما

ُ.ُحبذاُكخبرهُمبتدأُيدكُزُ،ُفاعمياُكذا،ُفعؿُبمفُالفعؿُ،ُفحبداُفيُنحكُ:ُحبذاُزيدهُ،ُح
ُا(ذُ دُ )حُ دُ  ُادُ ُوبُ صُ نُامُ الُاُُـ ال ُاُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُا.148ُ

كلـُيتعرضُالناظـُلممنصكبُفيُحبذاُ،ُفنقكؿُ:ُيجكزُأفُيأتيُبمنصكبُ:ُ"ُ(3)أبكُحيافُقاؿُُ
ُبعدُالمخصكصُ،ُكقبموُ،ُكمماُجاءُقبموُ:

د ػػػػػػػػذاُا ل ـ ،ُقومػػػػػػػػاُمُح  ػػػػػػػػم يا ُـفػػػػػػػػ  نيُ  
ُ

ا  اوى واُوف ػوا عانػةُ ُصػػوا ػػدارُدال  ُ(4)والص 
ُ
ُ
ُ

ُُ ُاختمفكا ُالمنصكبُفي ُىذا ُفذىبُاألخفشُ، ،ُ ُكالفارسي ،ُ ُكالربعي ُمفُبُاكخطٌُ، كجماعة
ُعبداُُوُمنصكبُعمىُالحاؿالبصرييفُإلىُأنٌُ ُنحكُ:ُحبذا ُأـُمشتقاُنسكاءُأكافُجامدان ُ،رجبلن

ُالتمييزُحكاهُعنوُاألخفشنُعمىُصكبُمنوُنحكُ:ُحبذاُأخكؾُقائمانُ،ُكذىبُأبكُعمركُإلىُأنٌُ
ُ".ُسكاءُأكافُجامدانُأكُمشتقاُن

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
،ُكىكُعندهُمنصكبُُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُاالسـُالمنصكبُبعدُحبذاُُُُ

أبكُُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُفيُذلؾُفقاؿُعمىُالحاؿُسكاءُأكافُذلؾُاالسـُجامدانُأكُمشتقاُن
كبعضُالبصرييفُأعنيُنصبوُعمىُالتمييزُ،ُكفصؿُ،ُجازُذلؾُبعضُالككفييفُ"ُكأُ:ُ(5)حياف

كتمييزُإفُكافُجامدانُ،ُكصححُبعضُأصحابناُُأفُ،ُفُكافُمشتقانُإوُحاؿُفزعـُأنٌُ،ُبعضيـُ
راكبانُزيدُُ،ُحبذاُمفُحبذاُُ:ُمنصكبُعمىُالتمييزُمطمقانُ،ُكاستدؿُبدخكؿُمفُعميوُ،ُفتقكؿُفي

ُ.ُُالمسألةوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُرأيكلـُيبدُ.ُُ"راكبُزيد

                                                           

ُ.ُِٗٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّٓٓ/ْالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.َُْٓمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ٕٓ/ُكجامعُالدركسُالعربيةُُّْ/ُّفيُىمعُاليكامعُكببلُنسبةالبيتُمفُالطكيؿُ،ُلـُأقؼُعمىُقائموُ،ُُ(ْ)
ُ.َُْٔ-َْٓانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ٓ)
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ُتُ  ُاالنُ ُابُ دُ 
ُتُ  ُانُ الُاُيرُ كُ ناُى ُوُ ُوتُ  ُ نُامُ الُاُيؼُارُ  ُاىُ ُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُا.149ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
يػػػػؼُ ُف ػػػػيُف ماػػػػي  اطُ  ػػػػاُو الى ناك يػػػػرُ ُالى  ار  ُم 

ُ
رُاُى ػػػػػػػػػػ   ر  ػػػػػػػػػػاما ُـ ُك  ػػػػػػػػػػاُد ق ػػػػػػػػػػوا ُك ر م 

ُ
ُ
ُ

ُالمثاؿُىذاُفيُالخميؿُفمذىبُ،ُمنؾُخيرُبالرجؿُيحسفُام:ُُقكليـُكأما:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادمُُُ
ُعمىُبتنكيرىماُالحكـُاألخفشُكمذىب،ُُخيرُمعُ(أؿ)ُنيةُعمىُكالمنعكتُالنعتُبتعريؼُالحكـ
ُالتابعُكتقديرُبالبداية،ُالحكـُذىباُمماُأسيؿُأفُكعندم:ُالمصنؼُقاؿ،ُُكُالرجؿُفيُ(أؿ)ُزيادة

ُ.ُ"ظاىرىماُعمىُكالمتبكع
ُالىحميؿُ:الىو ي ُُوُ

كُالحكـُكىانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُإذاُكافُالمنعكتُمعرفةُ،ُكالنعتُنكرةُ،ُُُُ
بتعريفيماُإضافةُ)أؿ(ُُالرجؿُ،ُكذكرُمعوُقكؿُالخميؿُفيُذلؾُ،ُكىكُبتنكيرىماُبزيادةُ)أؿ(ُفي

ُرأ ُيبد ُكلـ ،ُ ُالتابعُكالمتبكعُعمىُظاىرىما ُابفُمالؾُتقدير ُكعند ُخيرُ، ُفيُقكؿُإلىُكممة يو
كماُأميؿُإليوُىناُتقديرُ)أؿ(ُفيُالنعتُ؛ُألفُالنعتُيتبعُالمنعكتُُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ
ُفيُجميعُحاالتوُ.

ُ
ُيرُ كُ ناُىُ الُاوُ ُيؼُ رُ  ُاىُ الُاُيُافُ ُوتُ  ُ نُامُ ماُل ُُتُ  ُانُ ةُالُايُّ ُ د ُىُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .150ُ

ُالمرادمُُُ ُكالتنكيرُالتعريؼُفيُتلممنعُكُالنعتُتبعيةُكجكبُمفُكرذُيُما"ُ:ُ(2)قاؿ ُكىك،
ُ(األكلياف)ُكجعؿُ،ُبالمعرفةُاختصتُإذا،ُُالنكرةُنعتُاألخفشُكأجاز،ُُالنحكييفُجميكرُمذىب
رافًُ:﴿تعالىُقكلوُفيُ(آخراف)ُصفة ؽَُُّالًَّذيفُىًُمفُىُمىقامىييماُيىقيكمافًُُفىآخى ُـيُاٍستىحى مىٍيًي ُُ(3)﴾اأٍلىٍكلىيافًُُعى
ُخاصاُنُالكصؼُككفُبشرطُالطراكةُابفُكأجازه،ُُبالنكرةُالمعرفةُكصؼُالنحكييفُبعضُكأجاز
ُ."ُالمكصكؼُبذلؾ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُُ
كذكرُمعوُقكؿُانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُنعتُالنكرةُإذاُاختصتُبالمعرفةُ،ُُُُ

ُكقاؿُعنو ُالنعتُلممنعكتُفيُالتعريؼُكالتنكيرُ، ُكىكُكجكبُتبعية :"ُُ(4)جميكرُالنحكييفُ،
لصحيحُمذىبُالجميكرُ،ُكماُأكىـُخبلفوُمؤكؿ"ُ.ُُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُكا

ُكالراجحُمذىبُالجميكرُ؛ُألفُالنعتُمفُالتكابعُ.ُ.ُالمسألةفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُْٗٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُْٗٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.َُُٕ/ٓسكرةُالمائدةُُ(ّ)
ُ.َُٓٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ْ)
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ُتُ  ُاالنُ ُةُ م ُمُايرُجُ مُ  ُ ُؼُ ذُاحُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .151ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ

ن   ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػوا م ػػػػػػػػػػػػػػػػػةُ ُو  ما ُم نك ػػػػػػػػػػػػػػػػػر اُد ج 
ُ

ي ػػػػػػػ  ط  ػػػػػػػاُتُاف أ عا ي ىاػػػػػػػوُ ُم  ط  د ػػػػػػػر اُا عا ُخ 
ُ
ُ
ُ

ُ"ُ(1)قاؿُالمرادمُُُ ُُزمافُاسـُبالجممةُنعتُإذا: :ُنحكُبفيُالمجركرُعائدىاُحذؼُجاز،
ُ"ُ.كاألخفشُالكسائيُعندُكبتدريج،ُسيبكيوُعندُبرمتوُفحذؼُ.فيو:ُأمُ(2)﴾نىٍفسهُُتىٍجًزمُالُىُيىٍكمنا﴿
ةُالخبرُيكىـُأفُالحذؼُفيياُإذاُكانتُفإفُقمتُ:ُإفُإحالةُعمىُجمم:ُ"ُ(3)قاؿُالشاطبيُكُُُ

نعتانُإماُغيرُجائزُأكُجائزُعمىُقموُ،ُكليسُكذلؾُ،ُبؿُالحذؼُفيياُكثيرُ،ُفمفُذلؾُماُجاءُ
أمُالُتجزمُفيوُ،ُُ(4)﴾شىٍيئاُنُنىٍفسُوُعىفٍُُنىٍفسهُُتىٍجًزمُالُيىٍكماُنُكىاتَّقيكا ﴿:فيُالقرآفُالكريـُمفُقكلوُ

ُ."أعنىُالتدريج،ُكىكُمختارُابفُجنيُ﴾التىٍجًزيوًُ﴿قراءةُاألخفشُ:كىكذاُتقديرهُعندُسيبكيو،ُكفيُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
قعةُافيُجكازُحذؼُالضميرُالمجركرُلمجممةُالُكقكؿُاألخفشُُكالشاطبي،ُذكرُالمرادمُُُُ

ُالمرادمُ ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُحذؼُالضميرُالمجركرُبالتدرجُُفنعتُالسـُزمافُ،ُفأما
ُ.ُالمسألةؿُسيبكيوُ،ُكىكُحذؼُذلؾُالضميرُبرمتوُُ،كلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ،كذكرُمعوُقُك

ُُُُ ُالشاطبي ُالمنعكتُفكأما ُجممة ُعمى ُالعائد ُحذؼُالضمير ُجكاز ُاألخفشُفي ُقكؿ ذكر
ُ.ُُالمسألةبالتدرجُ،ُكىكُعندُسيبكيوُيحذؼُبرمتوُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ

ُفةُ الصُ ُيُافُ ُمؿُ اُ ال ُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .ُُِٓ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ

ن   ػػػػػػتُ  ػػػػػػول  ُو  يػػػػػػد  ُاُم  ام  ح  ُم  ان ػػػػػػ ُو 
ُ

ػػػػػػػػؿُ   ػػػػػػػػرُ ُاىاد ػػػػػػػػعُاُو ع م  ػػػػػػػػى ثاناُد غ يا ُا ا
ُ
ُ
ُ

كماُ،ُفُالعامؿُفيُالصفةُككنياُكصفانُوُيذىبُإلىُأ:ُكأنٌُُ"قاؿُالفارسيُ:ُ(5)قاؿُالشاطبيُُُ
ذاُكافُذلؾُفاختبلُذىبُإليوُأبكُالحسفُ، ُ."ُؼُالعكامؿُغيرُمؤثرُاتحادُالعامؿكا 

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
ُكقاؿُُانفردُُُ ،ُ ُكصفان ُككنيا ُكىك ،ُ ُالصفة ُفي ُالعامؿ ُ ُاألخفشُفي ُقكؿ ُبذكر الشاطبي

كردُىذاُمعُتسميـُأفُالعامؿُفيُالنعتُماُذكرُمفُالتبعيةُ،ُأفُالنعتُداخؿُفيماُ:ُ"ُ(6)الشاطبي
ُفنعتُي ،ُ ُالمعنى ُجية ُالمنعكتُمف ُفيو ُدخؿ ُفاعؿُهُفيما ُُالفاعؿ ُالمعنى ُُكُ".في ُيدؿ أٌنوُىذا

ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُاعترض
                                                           

ُ.ُٓٓٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُْٖ/ِسكرةُالبقرةُُ(ِ)
ُ.َُْٔ-ّٗٔ/ْنظرُ:المقاصدُالشافيةُاُ(ّ)
ُ.ُْٖ/ُِسكرةُالبقرةُُ(ْ)
ُ.ُٖٓٔ/ْالمقاصدُالشافيةُُ(ٓ)
ُ.ُٖٓٔ/ْالمقاصدُالشافيةُُ(ٔ)
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ُفيُافُ م ُىُ خُافُمُ يُامُ ا ُادُ ُفياُىُ افُ  ُ الُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .153ُ
اإلضافتيفُباسميفُمختمفيفُيضانُفيُحرفيُالجرُالمختمفيفُ،ُُككاختمفكاُأ:ُ"ُ(1)قاؿُالشاطبيُُُ

ٌدىماُكاختبلؼُالجنسُ،ُعمىُقكليفُ.ُفمنيـُمفُع،ُُذلؾُكاختبلؼُجنسُالعامميفُأـُالىؿُ
ُ،ُكعمؿُذلؾُبأفُجرُجميعياُكذىبُاألخفشُفيُاإلضافتيفُإلى ُجكازُإتباعُنعتُمجركرىما

ُفتقكؿُعمىُمذىبوُ:ُىذهُجاريةُي ُفرسيُُكراُـوُفُلفبلفُوٍيُنُىإحدلُابٍُُباإلضافةُ، ؾٍُيُنُىابٍُُلًُكُىخُىأىُُ،ُكىذا
ُُ"ُ.ماءُكماُأشبوُذلؾُكُىالحُي
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
ُُُُ ُقاؿُانفرد ُفيُاإلضافتيفُ، الشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُإتباعُنعتُمجركرىما

"كردُبأفُىذيفُالجريفُالُتستطيعُعمىُجمعُحكمييماُبكجوُمفُكجكهُاإلفرادُكالُُ:ُ(2)الشاطبي
،ُكاألظيرُالمنعُ؛ُألفُماُُكفيُالمبتدأيف،ُالجمعُ،ُكالُاإلشراؾُ،ُكماُساغُذلؾُفيُالفعميفُ

،ُمفُجمعياُفيُفعؿُكاحدُ،ُكاشتراكياُفيُمعنىُماُالُيسكغُفيُالحرفيفُ؛ُُيسكغُفيُالفعميف
،ُيدؿُمعنىُالفعؿُعمىُمعنىُفعؿُآخرُكُ،ُتقبؿُاالجتماعُفيُمعنىُفعؿُآخرُألفُمعنيُاألفعاؿ

إفُلـُيكفُبمعناهُمفُكؿُكجوُ،ُكليسُلمحرؼُكذلؾُ،ُكاإلضافتيفُليستاُكالفعميفُفيُىذاُ،ُبؿُ
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُأٌنوُاعترضُؿُكىذاُيد"ُ.ُُكالحرفيف

ُيدُ كُ وُاالىُ ُابُ دُ 
ُرةُ كُ النُ ُيدُ كُ وُاىُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .154ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
فُا ك يػػػػػػػػدُ ُي ف ػػػػػػػػدُاُو ا  ناك ػػػػػػػػورُ ُى وا ُق د ػػػػػػػػؿُاُم 
ُ

ػػػفُا  ػػػر ةُن حػػػاةُ ُو ع  ناػػػعُ ُالاد صا ؿُاُالم  ُش ػػػم 
ُ
ُ
ُ

ُكأجاز،ُُُمؤقتةُكانتُإذا،ُُالنكرةُككيدتُجكازُكاألخفشُالككفييفُمذىب:ُ"ُ(3)قاؿُالمرادمُُُ
لىُ،ُالبصريكفُذلؾُكمنع،ُُمؤقتةُغيرُأك،ُُكانتُمؤقتةُمطمقاُنُالككفييفُبعض ُذىبُالجكازُكا 

ُ"ُ.بوُُالسماعُكلكركدُإلفادتوُ؛ُالمصنؼ
قاؿُفيُشرحُالتسييؿُ:ُُفتككيدُالنكرةُ،ُإفُكافُىكذاُ،ُيعنيُُمفيدانُ"ُ:ُ(4)كقاؿُالشاطبيُُُ

ُشيئانُنفسوُ،ُكقتانُكمَّوُُاُماُالُفائدةُفيوُنحكُ:ُاعتكفتُيكأمٌُكازُ،ُمفيدانُحقيؽُبالج فغيرُُ،ُكرأيتي
فُحازُمفُالشيرةُ،ُفمفُحكـُبالجكازُمطمقانُ،ُأكُالمنعُمطمقانُُجائزُ،ُقاؿُ: فميسُبمصيبُ،ُكا 

نماُقاؿُىذاُكقاؿُالشاطبيُ:ُُأكفرُنصيبُ،ُ ألفُالبصرييفُغيرُاألخفشُ،ُيمنعكفُتككيدُ؛ُكا 
كماُذىبُإليوُالناظـُىكُ،ُالككفييفُمفُيجيزُمطمقانُأفادُأكُالُكمفُرةُمطمقانُأفادُأكُالُ،ُالنك

                                                           

ُ.ُّٔٔ/ْالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُْٔٔ-ّٔٔ/ْالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُٕٔٗ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُٖ/ٓانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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ُنقموُابفُاألنبارمُعفُُ،ُمذىبُبعضُالككفييفُ،ُكرأمُاألخفش ُما ُالخبلؼُ، كالذمُنقؿُىنا
ُ"ُ.الككفييفُ،ُمفُأفُالجكازُعندىـُ،ُمقيدُبأفُتككفُالنكرةُمؤقتةُالُمطمقاُن

ُميؿُ:الىو ي ُوالىحُُُ
ُُُُ ُالنكرة ُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُجكازُتككيد ُالمرادمُذكرُالمرادمُ، ُفأما قكؿُُذكرف،

ُمكقتةُتككيدُاألخفشُفيُجكاز ُكانتُنكرة ُإذا ،ُ ُفيمعُالنكرة ُالنحاة ُأقكؿ ُذىبُبعضُُياو ،
،ُعُ،ُكذىبُابفُمالؾُإلىُجكازُذلؾُالككفييفُبجكازُتككيدُالنكرةُمطمقانُ،ُكمذىبُالبصرييفُالمن

ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
جكازُتككيدُالنكرةُ،ُإذاُكانتُىذهُالنكرةُمؤقتةُ،ُكلـُيبدُكأماُالشاطبيُفذكرُقكؿُاألخفشُُُُ

ُ.المسألةرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُيفُ  ُ الُاوُ ُسُ فُانُ الُادُ ُؿُ صُ ىُ مُ الُاُيرُ مُ ال ُُّيدُ كُ وُاىُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .155ُ

ُلؾُ:قاؿُابفُماُُُ
ػػػػػػػػػػدُ ُو ا  فُا يرُ ُى ؤ ك  ػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػؿُاُال   ُالم ى ص 
ُ

ػػػػدُ ُو الا  ػػػػيافُ ُد ػػػػالن فاسُ   ػػػػؿُاُف د  ا ُالم ناف ص 
ُ
ُ
ُ

ػػػػػػػػتُ  ن يا ػػػػػػػػاُو اك ػػػػػػػػد واُالر فاػػػػػػػػعُ ُذ اُع  ُد م 
ُ

ا  ػػػػػػػػو اى م  ػػػػػػػػدُ ُ   ػػػػػػػػاُل ػػػػػػػػفُاُو الاق يا ُي ماى ز م 
ُ ُبدُفبل،ُُعيفبالُأكُبالنفسُالمتصؿُالمرفكعُالضميرُأكدُإذاُأٌنو:ُيعني:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادمُُُ

:ُقمتُفإف.ُُنفسيؾُىُأنتُىُكقمت،ُُنفسيؾُىُأنتُىُقيـٍُ:ُفتقكؿُ،ُمنفصؿُمرفكعُبضميرُقبمياُتككيدهُمف
ُمرفكعُبضميرُتككيدهُبعدُإالُيجزُلـ:ُُالكافيةُشرحُفيُقاؿ:ُُقمتُكاجب؟ُبذلؾُتككيدهُفيؿ

ُكقاؿُ،ُكييفالنحُمفُغيرهُلنصكصُمكافؽُكىكُ،ُيجزُلـُ،ُأنفسكـُقكمكا:ُُقمتُفمكُ.ُمنفصؿ
ُُالتسييؿُفي ُكأشارُ،ُبمنفصؿُتككيدهُبعدُإالُمتصؿُرفعُضميرُغالباُنُبيماُيؤكدُكال:

ُكفيُ،ُأنفسيـُقامكاُ:ُضعؼُعمىُيجكزُأٌنوُمفُالمسائؿُفيُاألخفشُذكرهُماُإلىُ،ُغالبا:بقكلو
ُ"ُ.يحسفُالُالفارسيُعبارة

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
مُلـُفيُجكازُتأكيدُالضميرُالمتصؿُبالنفسُكالعيفُالذانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُُُُ

يوُفيُىذهُوُالُيحسفُ،ُكلـُيبدُرأذكرُمعوُقكؿُالفارسيُأنٌُُيسبؽُبضميرُمنفصؿُعمىُضعؼُ،
ُ.ُالمسألة

ُ
ُ
ُ

                                                           

ُ.ُٖٕٗ-ٕٕٗ/ِصدُكالمسالؾُتكضيحُالمقاُ(ُ)
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ُؼُ طُاال ُ ُابُ دُ 
ؿُ ال.156ُ ُ)إل(ُف يُاُق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
ُـ ُد ػػػػػػػو اوُ ُم طام قػػػػػػػاُمُف ػػػػػػػالا  طاؼُ  ُف ػػػػػػػاُث ػػػػػػػ

ُ
ى ػػػػ   ُـ ُح  ػػػػػداؽُ ُك يفػػػػػؾُ ُاوُاُا ف ػػػػػاُص  و  ُو 

ُ
ُ
ُ

ػػػػػػػبُ ُل فاظػػػػػػػاُمُو اىاد   ػػػػػػػت ُو لُد ػػػػػػػؿُاُف ح  ا
ُ

ُـاُل ك ػػػػفُا  ؤُ ُي داػػػػدُ ُك م ػػػػ ػػػػر  ُط ػػػػ  ُُل ك ػػػػفُاُاما
ُ الكاكُ،ُكالفاءُ،ُكثـُ،ُُىذهُحركؼُالعطؼُقدُأتىُبياُ،ُكىيُتسعةُ:"ُ:ُ(1)قاؿُالشاطبيُُُ

ُكالحركؼُالتيُاختمؼُفيي ُكالُكلكفُ، ُكبؿُ، ُكأكُ، ،ُ ُكأـ ُىؿُىيُلمعطؼُأكُالُكحتىُ، ،ُ ا
إلىُجكازُككنياُعطؼُ؛ُألنياُعندهُتجيءُبمعنىُخفشُكالفراءُ:ُ)إال(ُفذىبُاألُ،ُمنياسبعة

ـًٍُُلمنَّاسًُُيىكيكفُىًُلئىبلَّ﴿تعالىُ"ُ:ُالكاكُ،ُكقكلو مىٍيكي ةُهُعى ُ"ُ.(2)﴾ظىمىميكاُالًَّذيفُىًُإالَُّحيجَّ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
ألخفشُفيُ)إال(ُحيثُاعتبرىاُاألخفشُحرؼُعطؼُ،ُثـُقاؿُانفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاُُُ

ُفيياُماُقاال:ُ"ُُ(3)الشاطبي ؛ُألفُبقاءىاُعمىُأصمياُُ-األخفشُكالفراءُ–هُكىذهُالمكاضعُالُيمـز
،ُكذلؾُاالستثناءُالمنقطعُ،ُمعُأفُ)إال(ُقدُثبتُلياُأصؿُ،ُكىكُاالستثناء،ُمفُاالستثناءُممكفُ

الُيصحُدعكلُماُلـُيثبتُلـُيتعيفُذلؾُفيُىذهُالمكاضعُ،ُُكفُ،ُُكفبلُتخرجُعنوُإالُمعُالتعي
كفيُظنيُعدـُُ.ُالمسألةخفشُفيُىذهُعمىُقكؿُاألُاعترضُوأنٌُ.ُكىذاُيدؿُ"بمجردُاالحتماؿُ

ُاعتبارُ)إال(ُمفُأحرؼُالعطؼُ؛ُألنياُمفُأحرؼُاالستثناءُ.
ؿُ .157ُ ُايُ  ُ مُ ُزةُ مُايُ الُاُؼُ حذُ وُ ُةُ مُ صُ ىُ مُ (ُالُاُـا)اُ ُف يُاُالاق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
ُـا ػػػؼُاُد ي ػػػاُو ا ط  ػػػزُ ُإثاػػػرُ ُاعا ػػػو ي وُاُى ما ُالى  ا
ُ

ػػػػػز ةُ ُاوُا  ػػػػػفُاُى ما ُم غان ي ػػػػػوُاُاضُ ُل فاػػػػػظُ ُع 
ُ
ُ
ُ

ػػػػػػػػػػػػا د م  ر  ػػػػػػػػػػػػق ط تُ ُو  ػػػػػػػػػػػػز ةُ ُا  ا ُإفُالاي ما
ُ

ػػػػاف  ف ػػػػاُك  ف ي اُالم  ان ػػػػ ُخ  ػػػػذا ػػػػفُاُد ح  ُا م 
ُ معمـُبياُ،ُكأمفُلمبسُكقراءةُابفُ"كقدُتحذؼُاليمزةُقبؿُ)أـ(ُالمتصمةُل:ُُ(4)قاؿُالمرادمُُُ

ٍيًصف: مىٍيًيـٍُُسىكاءُه ﴿ميحى ذؼُاليمزةُالمعطكفةُحُ،ُ،ُكىكُكثيرُفيُالشعرُ(5)﴾تيٍنًذٍرىيـٍُُلىـٍُُأىـٍُُأىٍنذىٍرتىييـٍُُعى
فُلـُيكفُُ(أـػ)بعمىُمصحكبياُ جائزُاطرادهُ،ُكقدُأجازُاألخفشُحذؼُاليمزةُفيُاالختيارُ،ُكا 

ًتٍمؾُى ﴿كلوُتعالىُق،ُكجعؿُمفُذلؾُُ(أـ)بعدىاُ مىيَُُّتىمينُّياًُنٍعمىةُهُكى ُ"ُ.(6)﴾عى

                                                           

ُ.ُِٔ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.َُُٓ/ِسكرةُالبقرةُُ(ِ)
ُ.ُّٔ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ََُْ-ََُّ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ْ)
ُ.ُٔ/ِسكرةُالبقرةُُ(ٓ)
ُ.ُِِ/ِٔسكرةُالشعراءُُ(ٔ)
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ُكماُقبمياُماُألفُ؛ُمتصمةُالمتصمةُسيميتُ،ُ(ُالمتصمةُإذاُعادلت)أـ":ُُ(1)قاؿُالمرادمُكُُُ
فعميتيفُأكُاسميتيفُأكُمختمفيفُُبيفُجممتيفُ،ُفقدُيككناف،ُاآلخرُعفُبأحدىماُيستغنىُالُبعدىا

ُفإنٌُ ُإالُفيُالتسكيةُ، ُإالُالفعميةُقيؿُ: ُأـٍُُقائُـهُعمىُأزيدُهُسكاءُهُ،ُكالُيجكزُ:وُالُيذكرُبعدىا
:ُُ(2)قاؿُالشاطبيُك،ُ""ُفيذاُالُتقكلوُالعربُ،ُكأجازهُاألخفشُقياسانُعمىُالفعميةُُمنطمؽُهُعمركُه

،ُفيُالمعنىُ،ُكذلؾُقميؿُفيُالكبلـكيريدُأفُاليمزةُالمذككرةُ،ُقدُتحذؼُمفُالمفظُ،ُكىيُمرادةُ"
كأنشدُ،ُُُمطمقاُنُدليؿُعميياُدؿُإذاُاليمزةُتحذؼُقدُكالعربُذؼُ،حالمبسُبالخبرُعندماُتُإذاُأمف

ُالكتابُلعمرُبفُأبيُربيعةُُ:أبكُالحسفُفيُ
ػػػػػر ؾ فُاُاد ر ضُمػػػػػاُل   ما ُداريػػػػػاُمُكنػػػػػتُ ُوا 

ُ
ػػػيافُ ُد ػػػدعُ   ػػػرُ ُر م  ما ُ(3)د ثمػػػافُ ُاـُالج 

ُ
ُ
ُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
،ُفأماُالمرادمُ)أـ(ُالمتصمةُ،ُكحذؼُاليمزةُقبمياُاألخفشُفيذكرُالمرادم،ُكالشاطبيُقكؿُُُُ
فُلـُيكفُبعدىاُُاألكؿُ:ُ،ُذكرُلؤلخفشُقكليفف أجازُاألخفشُحذؼُاليمزةُفيُاالختيارُ،ُكا 

،ُكالقكؿُالثانيُ:ُأجازُفيُ)أـ(ُالمتصمةُُالمسألة)أـ(،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُجمم ُأفُيأتيُبعدىا ُالمرادمُ:الُتقكؿُالتيُلمتسكية ُكقاؿ ،ُ ُالفعمية ُعمىُالجممة ُقياسان ُاسمية ة

ُ ُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذه ُكيدؿُىذا ُالشاطبيُ.ُالمسألةالعربُذلؾُ، ذكرُفكأما
(ُ،ُإنشادُاألخفشُفيُحذؼُاليمزةُمفُالكبلـُ، ُفحذفتُاليمزةُمفُالبيتُالسابؽُقبؿُكممة)بسبعو

ُدليؿُمطمقانُ.كقاؿُالشاطبيُ:ُكالعربُُقدُتحذؼُ ُدؿُعمييا ُيدؿُمكافقتوُلقكؿُُاليمزةُإذا كىذا
ُاألخفشُىناُ.

ؿُ ال.158ُ ُ()اوُف يُاُق وا
ُ:ُقاؿُابفُمالؾُُُُ

ػػػػػػػػػػػػػػا د م  ر  ُإذاُالاػػػػػػػػػػػػػػو اوُ ُع اق د ػػػػػػػػػػػػػػتُ ُو 
ُ

ُـا  ناف ػػػذ اُل م ػػػداسُ ُالنُّطاػػػؽُ ُذ وُي ماػػػؼُ ُل ػػػ ُم 
ُ
ُ
ُ

كالجرميُ،ُكاستدالُبقكلوُ،ُُشذىبُاألخفُ"إلىُأف)أك(ُتأتيُبمعنى)الكاك(:ُ(4)قاؿُالمرادمُُُ
ُ"ُ.كىكُمذىبُجماعةُمفُالككفييفُُ،ُ،ُكيزيدكفأمُُ(5)﴾يىًزيديكفُىُأىكٍُُ﴿:تعالى

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
ُتأتيُبمعنىُكاكُُ،ُانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُُُ كذكرُقكؿُابفُمالؾُُُ)أك(ُأنيا

ُ "ُ ُفقاؿ: ،ُ ُبمعنىُالكاك ُ)أك( ُاإلباحةُفيُ(الكاك)ُتيعاقبُ(أك)ُأفُالتسييؿُفيُذكرفيُمجيء
                                                           

ُ.ََُُٓ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُٗ-َُٖ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
فػػيُخزانػػةُُكبػػبلُنسػػبة،ُُّْٗ/ّكالمقتضػػبُُُٕٓ/ّالبيػػتُمػػفُالطكيػػؿُلعمػػرُبػػفُأبػػيُربيعػػةُفػػيُالكتػػابُُ(ّ)

ُُِِ/ُُاألدبُ
ُ.َُُُُ/ِاصدُكالمسالؾُقتكضيحُالمُ(ْ)
ُ.ُُْٕ/ّٕسكرةُالصافاتُُ(ٓ)
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كلـُ.ُ(1)"سيريفُابفُأكُالحسفُجالس:ُُاإلباحةُمثؿ،ُُقميبلُنُكالمؤكدُالمصاحبُعطؼُكفيُ،كثيراُن
ُ.ُالمسألةيبدُرأيوُفيُىذهُ

ؿُ ال.159ُ ُورُ رُ جُاالمُ ُيرُ مُ  ُال ُّم ُعُ ُؼُ طُاال ُ ُف يُاُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُُ:ُُُ

دُ  ػػػػوا ػػػػاف ضُ ُو ع  طاػػػػؼُ ُ ل ػػػػدُ ُخ  م ػػػػُع  ُ ع 
ُ

يرُ   ػػػػم  فاػػػػضُ ُ   ػػػػ  ُُق ػػػػدُاُلز مػػػػاُمُخ  ُج   
ُ
ُ
ُ

كاألخفشُإلىُجكازُالعطؼُعميوُبدكفُإعادةُ:ُ"كذىبُالككفيكفُ،ُكيكنسُُ(2)قاؿُالمرادمُُُ
ُ"ُ.ُالخافضُ،ُكاختارهُالشمكبيفُكالمصنؼ

كالُيكثرُالعطؼُعمىُالضميرُالمخفكضُإالُبإعادةُالخافضُحرفانُ":ُُ(3)قاؿُابفُىشاـُكُُُ
ُأ ُاسمكاف ُاُنك ،ُ ُلؤلخفش ُكفاقان ُببلـز ُ،كليس ُعباس ُابف ُقراءة ُبدليؿ كالحسفُكالككفييف
اـًًُُبوًُُتىسىاءىليكفُى﴿:كغيرىما ُ"ُ.(4)﴾كىاأٍلىٍرحى

ُرُالمجركرُأكثرُالنحاةُيشترطكفُفيُجكازُالعطؼُعمىُالضمي:ُ"ُ(5)ُقاؿُابفُالقيـُالجكزيةُكُُُ
ُالمجركرُ

ُعندُالمصنؼُمكافقةُ،ُُعميوُسكاءُكافُاسمانُأكُحرفاُنإعادةُالخافضُلممعطكؼُ كليسُذلؾُببلـز
ُ.ُ"لؤلخفشُلصحةُالنقؿُبوُدكفُذلؾُنثرانُكنظماُن

ُ:ُ"ُ(6)ُقاؿُالشاطبيُكُُُ فُييعندُىؤالءُكىـُالبصريكفُ:ُكرأمُالككفإعادةُالخافضُُفيذاُالـز
بؿُيجكزُعندىـُأالُيعادُالخافضُفتقكؿُ:ُمررتُبؾُكزيدُ،ُكتبعُُ،ُفُأفُذلؾُغيرُالـزييالككف

ُ.ألخفشالككفييفُيكنسُكا
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
كالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُجكازُالعطؼُُكابفُىشاـُ،ُكابفُالقيـُالجكزيةُذكرُالمرادمُ،ُُُُ

فيُجكازُُالعطؼُُذكرُقكؿُاألخفشفكفُإعادةُالخافضُ،ُفأماُالمرادمُعمىُالضميرُالمجركرُد
ُىذا :"ُ(7)،ُفقاؿُالمسألةُ،ُكمعوُأقكاؿُالنحاةُفيُىذهُعمىُالضميرُالمجركرُدكفُإعادةُالخافض

،ُثالثُمذىبُالمسألةُكفي الضركرةُ،ُفيُإالُالزمةُإعادتوُأف،ُُالبصرييفُجميكرُمذىبُىذا
كلـُُ"ُ.كالزيادمُالجرميُمذىبُكىكُ،ُكزيدُوُأنتُبؾُمررتُي:ُ"نحكُ،جازُالضميرُأيكّْدُإذاُوأنٌُُكىك

ُ.ُالمسألةيوُفيُىذهُأيبدُُر

                                                           

ُ.َُُُُ/ِاصدُكالمسالؾُقتكضيحُالمُ(ُ)
ُ.َُُِٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُّّّ/ّأكضحُالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُ/ْسكرةُالنساءُُ(ْ)
ُ.ُّٖٔ/ِإرشادُالسالؾُإلىُحؿُألفيةُابفُمالؾُُ(ٓ)
ُ.ُُٔٓ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ٔ)
ُ.َُُِٕ-َُِٔ/ِانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ٕ)



199 

 

ُُُُ ُابفُىشاـ يُجكازُالعطؼُعمىُالضميرُالمجركرُدكفُإعادةُفقكؿُاألخفشُُذكرفكأما
ُ.ُالمسألة،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُالخافض

ُدكفُالمجركرُالضميرُعمىُالعطؼُجكازُفيُاألخفشُقكؿُذكرفكأماُابفُالقيـُالجكزيةُُُُُُ
ُ.ُالمسألةُىذهُفيُرأيوُيبدُكلـُالخافض،ُإعادة

ُإعادةُدكفُالمجركرُالضميرُعمىُالعطؼُجكازُفيُاألخفشُقكؿُذكرفكأماُالشاطبيُُُُُ
ُالشاطبيالخافضُ ُقاؿ ُثـ ،(1)ُُ ُالخافض": ُإعادة ُأكلى ُكاف ف ُكا  ،ُ ُبجكازه ُالقكؿ ُمف ُ،ُفبلبد

ُ.ُالمسألةؿُالنحاةُفيُىذهُاقُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُكألُ.ُ"فالسماعُىكُالمتبع
كدُذلؾُفيُكبلـُالراجحُىناُجكازُالعطؼُعمىُالضميرُالمجركرُدكفُإعادةُالخافضُلكُرُُُ

فُكافُاألكلىُإعادتوُ. ُالعربُ،ُكا 
ُؿُ دُ دُ الُاُابُ دُ 

ُدؿُ دُ الُاُيةُ مُ  ُاىُ ُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُا.160ُ
يسمكنوُ:ُالبدؿُىكُاصطبلحُالبصرييفُ،ُكأماُالككفيكفُفقاؿُاألخفشُ:ُ"ُ(2)قاؿُالمرادمُُُ

ُ"ُ.يسمكنوُبالتكريرُبالترجمةُكالتبييفُ،ُكقاؿُابفُكيسافُ:
ُحميؿُ:الىو ي ُوالىُُُ
ُيبدُرأيوُفيُُُُ ُالبدؿُبالترجمةُ،ُكلـ ُالمرادمُبذكرُنقؿُاألخفشُعفُالككفييفُبتسمية انفرد

ُ.ُالمصطمحاتُالسابقةُمفُبينياُماُنقؿُاألخفشُعفُالككفييف
ُ

ؿُ ال.161ُ ُُرُ ا ُ الحُ ُيرُ مُ ال ُ ُفُامُ ُرُ اىُ الظُ ُاؿُ دُ داُإ ُُف يُاُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ

ػػػػفُا م  يرُ ُو  ػػػػم  ػػػػرُ ُ   ا   رُ ُالاح  ُلُالظ ػػػػاى 
ُ

لاػػػػػػػػوُ   ػػػػػػػػاُإلُُّى داد  اط ػػػػػػػػةُمُم  ػػػػػػػػ ُإح  ُج 
ُ
ُ
ُ

ػػػػػػػػػ ُاوُ  ػػػػػػػػػاُاقاى    ػػػػػػػػػى مالُاوُ ُد  م ُاشا
ُ

ػػػػػػػػػػػػؾُ ُكأن ػػػػػػػػػػػػؾُ   ػػػػػػػػػػػػى م الُاداى ياج  ُا ا
ُ بداؿُالظاىرُمفُالمضمرُ":ُُ(3)قاؿُالمرادمُُُ اعمـُأٌنوُيجكزُإبداؿُالظاىرُمفُالظاىرُ،ُكا 

فُكافُلحاضرُأبدمنوُُؿعمىُتفصيؿُ،ُكىكُأفُالضميرُإفُكافُلغائبُأبد ُؿالظاىرُمطمقانُ،ُكا 
أكُُفإماُأفُيفيدُمعنىُاإلحاطةُكالتككيدُ،ُكأماُبدؿُالكؿُ،منوُبدؿُالبعضُ،ُكبدؿُاالشتماؿُ،ُ

ُأفادُمعنىُاإلحاطةُجازفإ،ُُال ُلىناُتىكيكفُي ﴿غيركـُككبيركـُ،ُكقكلوُتعالىُ:جئتـُصنحكُ:ُُ،ذا
ًلناًُعيداُن الُفمذاىبُ،ُُممةُأكلناُبدؿُمفُالضمير)نا(ُ،،ُحيثُجعؿُكُ(4)﴾كىآًخًرناُأًلىكَّ األكؿُ:ُكا 

                                                           

ُ.َُُٔ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.َُُّٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.َُُْٔ-َُْْ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُُْ/ٓسكرةُالمائدةُُ(ْ)
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كسمعُُكالككفييفُ،،ُالجكازُ،ُكىكُقكؿُاألخفشُُالمنعُ،ُكىكُقكؿُجميكرُالبصرييفُ،ُكالثانيُ:
ُكقاؿُ:ُ،ُالكسائيُإلىُأبيُعبدُاُ

ُـا ػػػػػمةُ ُكػػػػػؿُُّك فينػػػػػاُقػػػػػريشُ ُدك ػػػػػ ُم   
ُ

ػّمي ُ     ُ ُالاي د  ُم فُك ػاف  ُن ي ج  ـّ و ا
(1)ُ

ُ
ُ
ُ

ُـٍُكُيضربتُيُما:ُنحكُاالستثناءُفيُيجكزُوأنٌُ )قريش(ُبدؿُمفُالضمير)كـ(ُ،ُكالثالثُ:ندىـُكممةكع
ُ"ُ.قطربُقكؿُكىكُ،ُزيداُنُإال
ُالكردمُكُُُ ُابف ُُ(2)قاؿ ُإفُكافُ": ،ُ ُالمضمر ُكالمظيرُمف ،ُ ُالمظير ُالمضمرُمف كيبدؿ

اضعُمنياُ:ُأفُيككفُفإفُكافُلمتكمـُأكُمخاطبُفبلُيبدؿُمفُظاىرُإالُفيُثبلثةُمُكلغائبُ؛ُ
،ُ ُاإلحاطةُغالبان ُلـُيجزُإالُعنُبدؿُكؿُيفيد ُإحاطة دُاألخفشُ،ُكحمؿُعميوُقكلوُفمكُلـُيفد

ـٍُ ﴿:تعالى ٍيبُىُالُاٍلًقيامىةًُُيىٍكـًًُُإلىُلىيىٍجمىعىنَّكي كاُالًَّذيفُىًُفيوًُُرى ًسري فجعؿُ)الذيفُ(ُبدالنُمفُُ(3)﴾أىٍنفيسىييـٍُُخى
ُ"ُ.(ُفيُكممةُيجمعنكـُكـ)
ؿُمفيدُلئلحاطةُ،ُنحكُكيجكزُإبداؿُالظاىرُمفُالمضمرُفيُبدؿُ:ُ"ُ(4)قاؿُابفُىشاـُكُُُ

ًلناًُعيداُنُلىناُتىكيكفُي ﴿قكلوُتعالى: ُ:ُوُأجازكيمتنعُإفُلـُيفدُخبلفانُلؤلخفشُ؛ُفإنٌُ،ُُ(5)﴾كىآًخًرناُأًلىكَّ
ُ"ُ.يتنيُعمرانُرأزيدانُ،ُُكُؾُىرأيتُي
ُالشاطبيُكُُُ ُ"(6)قاؿ ُأنٌُ: ُذلؾ ُنصُعمى ُكافُو ُالحاضر ُضمير ُمف ُيبدؿ ُال ُالظاىر أف

يفدُُفمكُلـُالحاضرُمتكمـُأكُمخاطبانُإالُعمىُثبلثةُ،ُأحدىاُ:ُأفُيككفُالبدؿُمفيدُاإلحاطةُ،
السماعُالبيتُالذمُذكرهُُكالقياسُ،ُكمثاؿ،ُأجازهُاألخفشُبناءُعمىُالسماعُ،ُتككيدُاإلحاطةُ

ُُ."ُ،ُكالقياسُعمىُالبدؿُمفُالضميرُالغائبالمرادم
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُُ
إبداؿُالظاىرُجكازُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُُكابفُىشاـابفُالكردمُ،ُُكالمرادمُ،ُذكرُُُُ

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُففأماُالمرادمُ،ُُزيداُنُكرأيتؾ،ُُزيدُقيٍمت،ُنحكُ:ُُالحاضرُمفُالمضمر
معنيُاإلحاطةُ،ُُ،ُإفُلـُيفدُجكازُإبداؿُالظاىرُمفُالمضمرُالحاضرُفيُالبدؿُكؿُمفُكؿ

ُُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ،ُذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُفيُذلؾُ

                                                           

كشػرحُشػذكرُُُٗٗ/ِفيُشرحُالتصريحُعمىُالتكضيحُُكببلُنسبةالبيتُمفُالبسيطُ،ُلـُأقؼُعمىُقائموُ،ُُ(ُ)
ُ.َُُْٔ/ِكتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُْٕٓالذىبُالبفُىشاـُ

ُ.ُِٔٓ-ِٓٓانظر:ُتحريرُالخصاصةُكفيُتيسيرُالخبلصةُُ(ِ)
ُ.ُِ/ٔسكرةُاألنعاـُُ(ّ)
ُ.ُّْْ/ّأكضحُالمسالؾُُانظر:ُ(ْ)
ُ.ُُْ/ٓسكرةُالمائدةُُ(ٓ)
ُ.ُُُِ-َُِ/ٓانظر:ُالمقاصدُُالشافيةُ(ٔ)
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فُلـُفكأماُابفُالكردمُُُُ ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُإبداؿُالظاىرُمفُالمضمرُالحاضرُ،ُكا 
يفدُاإلحاطةُ،ُُكذكرُقكؿُالنحاةُفيُذلؾُ،ُُكىكُأٌنوُيجكزُعندىـُاإلبداؿُالظاىرُمفُالمضمرُ

ُ.ُالمسألةذاُأفادُاإلحاطةُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُالحاضرُ،ُإ
فُكُ،ُالحاضرُالمضمرُمفُالظاىرُإبداؿُجكازُفيُاألخفشُقكؿُذكرفكأماُابفُىشاـُُُُ ُلـُا 

كقاؿُابفُىشاـُ:ُكيمنعُإفُلـُيفدُخبلفانُلؤلخفشُ،ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُُ،ُاإلحاطةُيفد
ُ.ُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

فُ،ُالحاضرُالمضمرُمفُالظاىرُإبداؿُجكازُفيُاألخفشُقكؿُذكرفُيكأماُالشاطبُُُ ُلـُكا 
كالجكابُأفُماُأجازهُاألخفشُبناءُعمىُالقياسُكالسماعُ،ُ:ُ"ُ(1)،ُثـُقاؿُالشاطبيُاإلحاطةُيفد

أٌنوُىذاُيدؿُُ"ُ.حكـُمعُإمكافُتأكيمياُ،ُكالنكادرُالُيبنىُعميياُذكرُمفُالسماعُمحتمؿُنادرُ
ُ.ُالمسألةفيُىذهُُألخفشاعمىُقكؿُُاعترض

ًُ دُ النُ ُابُ دُ  ُا
ًُ دُ النُ ُرؼُ حُاا ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .162ُ ُا

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
ل مام ن ػػػػػػػاد   ًُ ُو  ًُ ُاوُاُالن ػػػػػػػا ُي ػػػػػػػاُك الن ػػػػػػػا

ُ
ػػػػػػػػػذاُو آُو اضُا  ُـ ُاي ػػػػػػػػػاُك  ُى ي ػػػػػػػػػاُث ػػػػػػػػػ

ُ
ُ
ُ

ُليمػزة،كاُكىيػا،ُكأىيىػا،ُكأم،ُيػا،:ُكىيُ،ُمخصكصةُبحركؼُدعاء:ُ"النداءُ:ُُ(2)قاؿُالمرادمُُُ
بالمػدُ(ُآم)كُ)آ(قػاؿُفػيُشػرحُالتسػييؿُ:ُلػـُيػذكرُُ.بالمػدُكآمٍُُآ،:ُالككفيػكفُكزاد،ُُالندبػةُفيُككا

كقمػػتُ:ُكذكػػرُ،ُإالُالككفيػػكفُرككىمػػاُعػػفُالعػػربُالػػذيفُيثقػػكفُبعػػربيتيـُ،ُكركايػػةُالعػػدؿُمقبكلػػةُ
ُُ".آ(ُفيُالكبيرُ،ُجعمياُابفُعصفكرُلمقريبُكاليمزةُحكىُ)ُُغيرهُأفُاألخفش

؛ُألفُالثقاتُرككهُُبماُنقموُالمصنؼُعفُالككفييفُ،ُكاعتمدُعميو:"ك)آ(ُُ(3)قاؿُالشاطبيُكُُُ
،ُكذكرهُابفُاألنبارمُفيُُُالعربُ،ُكركايةُالعدؿُمقبكلةُ،ُكحكىُذلؾُأيضانُعفُاألخفشعفُ

ُُ"ُ.ُكتابوُالزاىر
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
ذكرُقكؿُاألخفشُفءُ،ُفأماُالمرادمُذكرُالمرادمُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُأحرؼُالنداُُُ

فيُحرؼُلمنداء،ُكىك)آ(ُُ،ُحيثُذكرهُفيُكتابوُالكبيرُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ماُحكيُعفُاألخفشُأٌنوُعٌدُحرؼ)آ(ُمفُأحرؼُالنداءُ،ُكلـُيبدُذكرُفكأماُالشاطبيُُ.ُالمسألة

ُ.ُالمسألةرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُِِ-َُِ/ٓانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.َُُِٓ-َُُٓ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُِّٓ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ُ ادُ نُ المُ ُدُ دُ ال ُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .ُُّٔ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ

ناك ػػػػػػػػػػػورُ ُو الم فاػػػػػػػػػػػر دُ  ػػػػػػػػػػػاف اُالم  ُو الام   
ُ

ػػػػػداي وُ   ش  ػػػػػبُاُو  مػػػػػاُمُاناص  ُخ  ف ػػػػػاُع اد 
ُ
ُ
ُ

قكؿُاألعمىُ:ُ:ُ"المفردُالمنككرُ،ُيعنيُ:ُالذمُلـُيقصدُبوُمعيفُ،ُنحكُُ(1)قاؿُالمرادمُُُ
ُبيدمُ ُزيُ،ُكالمضاؼُ،ياُرجبلنُخٍذ ُُ،ُكالمشبوُبالمضاؼُ،ُكيسمىُالمطكؿُنحكُ:ُياُغبلـى دو

مطكؿُ،ُكىكُطكؿُبعمؿُأكُعطؼُ،ُنحكُ:ُياُعظيمانُفضموُ،ُكياُثبلثةنُكثبلثيفُ،ُأمُ:ُمكال
ُكالثبلثيفُ،ُفيمفُفمكُناديتُجماعةُىذهُعدتيـُ:ُثبلثةُكثبلثكفُفيمفُقاؿُاسـُرجؿُ،ُ :ُكالحارثي

ُ ،ُ ُكالحارثى ُبذلؾُجقاؿ: ُأريد ُإف ُكفصؿُاألخفشُفقاؿ: ُىذا ُمبمغيا ُإالُماعة ُفبلُيجكز العدد
فُكافُالثبلثةُعمىُحدةُُنصبُاالسميفُ؛ كالثبلثكفُ،ُألنيماُإذُذاؾُكقعاُعمىُمسمىُكاحدُ،ُكا 

ُُ"ُ.ليماُبحكـُالمعطكؼُكالمعطكؼُعميوحكـُ،ُعمىُحدةُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
ُالمرادمُُُُ ُبانفرد ُإذا ُكىك ُالمنادمُ، ُبعد ُبوُذكرُقكؿُاألخفشُفيُالعدد ُالمراد كافُالعدد

جماعةُمعينةُفبلُيجكزُعندهُإالُنصبُاالسميفُ،ُإفُكافُالعددُالمفردُعمىُحدةُ،ُكالعددُالذمُ
ُ.ُالمسألةبعدهُعمىُحدهُ،ُحكـُليماُبحكـُالمعطكؼُكالمعطكؼُعميوُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ

ُ نادُ مُ الُاُ دُ دُ ُ(فُ )ادُارابُُ عُاإ ُُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُا.164ُ
ُلؾُ:قاؿُابفُماُُُ

ُُـّ ػػػػػ ُـاُإفُاُوال   ػػػػػػاُالداػػػػػػفُ ُي ػػػػػػؿُ ُل ػػػػػػ م م  ُع 
ُ

ُـ ُالداػػػػػػفُ ُي ػػػػػػؿُ ُاو  م ػػػػػػ ػػػػػػاُق ػػػػػػدُاُع  ى م  ُح 
ُ
ُ
ُ

ُ(ُ:ُ"كحكىُاألخفشُعفُبعضُالعربُضـُنكفُ)ابفُ(2)قاؿُالمرادمُُُ ُبفي ،ُفتقكؿُ:ُياُزيدي
ُُ"ُ.عمركُ،ُبضـُالنكفُاتباعانُلضمةُالداؿ

ُ،عمركُبفُيُزيدُيُيا:ُُفتقكؿُ،ُ(ابف)ُفنُكُضـ،ُُالعربُبعضُعفُركلُاألخفش:"ُ(3)الشاطبيُكُُُ
ُ"ُ.بضـُالـُُ،ُُكىكُنظيرُقراءةُمفُقرأُ:ُالحمدُي

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
ضـُالنكفُفي)ابف(ُإذاُجاءتُبعدُمنادمُمبنيُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُُذكرُالمرادمُُُ

ُالنصبُ،ُ،ُكاألصؿُفيُنكفُ)ابُلتأثرُنكفُكممةُ)ابف(ُبداؿُكممةُ)زيد(ُ،ُعمىُالضـ كلـُف(
ُ.ُالمسألةفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُيبدياُرأييما

ُ

                                                           

ُ.َُُِٔ-َُُٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُٔٔ/ِلؾُتكضيحُالمقاصدُكالمساُ(ِ)
ُ.ِٕٕ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ُُ ادُ نُ المُ ُعُ ادُ ىُ ُيُافُ ُؿُ صُافُ 
ُمُـ ـُال ُ  ُا ُام ُعُ ُرةُ كُ النُ ُؼُ طُاعُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.165

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
ػػػا م  ػػػو اهُ ُو  ف ػػػعُاُ   ػػػبُاُاوُ ُارا ُو اجا  ػػػ  ُُاناص 
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػى ق ؿُ   ػػػػػػػػػػػػػػقاُمُك م  ا د ػػػػػػػػػػػػػػد لُن    ُو 
ُ
ُ
ُ

ُكالُ،ُاالستقبلؿُفيُحكميماُاإلتباعُفيُكالبدؿُالنسؽُحكـُأف:ُيعني":ُُُ(1)لمرادمقاؿُاُُُ
ُأكُمعيفُغيرُمفرداُنُمنيماُكافُفماُ،ُمنصكبُبعدُكالكاقعُ،ُمضمكـُبعدُالكاقعُبيفُذلؾُفيُفرؽ

ُ،ُعمركُمفُخيراُنُزيدُكياُ،ُكغبلماُنُزيدُياُكُ،ُصالحاُنُرجبلُنُزيدُيا:ُنحكُنصبُمطكالُنُأكُمضافا
ُزيدُيا:ُنحكُالضـُعمىُبيني،ُُمعيناُنُأكُعمماُنُمفرداُنُمنيماُكافُكماُ،ُعمركُمفُكخيراُنُزيدُاكي

ُعميياُالمقبؿُالنكرةُعطؼُيجكزُالُأننوُإلىُكخطابُاألخفشُكذىبُ،ُكرجؿُزيدُكياُ،ُكعمرك
ُ.ُ"كرجؿُهُزيدُهُيا:ُيجكزُفبلُ،ُالعمـ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
خفشُفيُعطؼُالنكرةُعمىُاسـُعمـُ،ُكىكُالُيجكزُىذاُعندُانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألُُُ

ُ.ُالمسألةاألخفشُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ
ُودةُ صُ قُاالمُ ُرةُ كُ  ُالنُ م ُعُ ُؼُ طُاال ُ ُيُافُ ُؿُ وُا.القُ 166

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
فُا ػػػػػح وبُ ُي ك ػػػػػفُاُو ا  ػػػػػاُاؿُاُم صا ػػػػػق اُم  ُن   
ُ

ي ػػػػػػػافُ ُفف يػػػػػػػوُ   جا ر فاػػػػػػػعُ ُو  ُي ناى ق ػػػػػػػ ُو 
ُ
ُ
ُ

ُيا:ُنحكُكالنصبُالرفع:ُكجيافُفيوُجاز،ُُبأؿُمقركناُالمنسكؽُكافُإذا:ُ"(2)رادمقاؿُالمُُُ
ُُكالحارثُيُزيدُي ُالحارثى ُإالأك ُكالكجيافُمجمعُعمىُجكازىما ُمقصكدةُ، ُعطؼُعمىُنكرة ُفيما

ُكالغبلـيُ،ياُرجُنحك: ُُ".فبلُيجكزُفيوُعمىُمذىبُاألخفشُمفُتبعوُإالُالرفعُُؿي
نيُأفُماُعطؼُعمىُالمنادلُالمضمكـُعطؼُالنسؽُ،ُككافُفيوُ:ُ"يعُ(3)قاؿُالشاطبيُكُُُ

ُ،ُكأماُالمختارُمنيما،ُ ُأكُالرجؿى ألؼُكالبلـُ،ُففيوُكجيافُ:ُالنصبُكالرفعُُنحكُ:ُياُزيدُكالرجؿي
كالخميؿُ،ُكابفُمالؾ،ُفاختمفكاُفيوُعمىُأربعةُأقكاؿُ:ُأحدىاُ:ُالرفعُمطمقانُ،ُكىكُمذىبُسيبكيوُ

مطمقانُ،ُكىكُمذىبُيكنسُكالجرميُ،ُكالثالثُ:ُالتفرقةُ،ُفإفُكافُالنصبُكالثانيُ:ُالمختارُ
ُقاؿُالخميؿُُ،كىكُ فُكافُعمىُغيرُذلؾُ،ُفكما ُفميسُإالُالرفعُ،ُكا  المنادلُنكرةُمقببلنُعمييا

ذاُكافُنكرةُكماُقاؿُالجرميُ،ُكُُمذىبُاألخفشُ،ُكالرابعُ: إفُكافُمعرفةُكماُقاؿُالخميؿُ،ُكا 
ُ.ُ"لمبردمذىبُا

                                                           

ُ.َُُْٕ-َُّٕ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُٕٓ-َُْٕ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.َُّٖ-َّٕ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
ُالمرادمُقكؿُاألخفشُفيُالعطؼُعمكالشاطبيُ،ُُذكرُالمرادمُُُ ىُالنكرةُالمقصكدةُ،ُفأما
ذكرُقكؿُاألخفشُفيُالعطؼُعمىُالنكرةُالمقصكدةُ،ُكىكُعندُاألخفشُالُيجكزُإالُالرفعُ،ُف

ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ.
عمىُالنكرةُُ،ُكىكُالُيجيزُفيياُإالُالرفعُ،ُذكرُقكؿُاألخفشُفيُالعطؼُفكأماُالشاطبيُُُُ

كىكُالرفعُمطمقانُ،ُُكأماُالعطؼُعمىُغيرُالنكرةُالمقصكدةُ،ُعندُاألخفشُنفسُمذىبُالخميؿُُ،
:ُ"ُفإذاُكافُيحكيُعفُالعربُأفُاألكثرُىكُُ(1)نفسُمذىبُابفُمالؾُ،ُثـُقاؿُالشاطبيكىكُ

فُالنصبُليسُفيُكثرةُالرفعُ،ُكافُاخت يارهُأكلىُ،ُكلذلؾُاختارهُالناظـُ؛ُألٌنوُمنقادُالرفعُ،ُكا 
ُ.توُلقكؿُاألخفشُلمسماعُفيُقياساتوُ،ُكمذاىبو،ُكىكُالصكاب"ُ.ُكىذاُيدؿُعمىُمكافق

ُىادُ  ُادُ ُُـ ال ُا(ُوُ ياّيُا ُ)ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .167ُُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ

ػػػػػػح وبُ ُو ا يُّي ػػػػػػا ػػػػػػف وُاُد  ػػػػػػدُ ُاؿُاُم صا ُص 
ُ

ُـ   ضُاُل ػػػػػد  ُد ػػػػػالر فاعُ ُي ماػػػػػز  ُالم  ار ف ػػػػػوُاُذ 
ُ
ُ
ُ

ضُاُايُّي ػػػػػػػػػػػػػاُىػػػػػػػػػػػػػذ اُو اضُُّ ر دُاُال ػػػػػػػػػػػػػذ  ُو 
ُ

ػػػػػػؼُ   صا و  ػػػػػػو  ُاضُ ُو  ُي ػػػػػػر دُاُىػػػػػػذ اُد   
ُ ُُُُ ُ"ُ(2)المرادمقاؿ :ُ ُاألخفش ُذىب ُخبر ُبعد)أم( ُالمرفكع ُأف ُإلى ُقكليو ُأحد دأُلمبتفي

ُُُ"ُ.،ُكأمُمكصكلةُبالجممةُمحذكؼ
ُ،ُُكأٌفُصفةُ)أٌم(ُالُ:ُ"كالُأعمـُخبلفانُفيُصحةُقكلُ(3)قاؿُالشاطبيُكُُُ ؾُ:ُُياُأيُّياُالرجؿي

ُمنيا ُالمختمؼُفيو ُكأما ،ُ ُتركيا ُ،ُيجكز ُصفة ُفككنو ،ُُ ُصفة ُككنو ُأما ُمفُ، فالخبلؼُفيو
عندىـُمكصكلةُ،ُُينفكفُعنوُككنوُصفةُ،ُإذاُليستُ)أم(ُمكضعيفُ،ُكأحدىماُ:ُأفُالجميكر

نماُىيُاسـُتاـُمبيـُيتكصؿُبوُإلىُالنداءُذمُاأللؼُكال بلـُ،ُكذىبُاألخفشُإلىُإجازةُككنياُكا 
ياُذؼُالمبتدأُمنياُ،ُكبقيُالخبرُ،ُكالتقديرُ:ُياُأيٌُلكفُحُيُمكصكلةُ،ُكأفُماُبعدىاُصمةُلياُ،

ُُُُُ"ُ.ُياُالذمُىكُالرجؿُ،ُكالُيتكمـُبووُ:ُىكُالرجؿُ،ُكأنٌُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ذكرُفذمُبعدىاُ،ُفأماُالمرادمُالسـُالاُك،ُُيا(أيذكرُالمرادمُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفي)ُُُ
ُلكُوبأنٌُُكرد :ُ"(4)،ُثـُقاؿ،ُكىيُعندهُمكصكلةُ،ُكماُبعدىاُخبرُلمبتدأُمحذكؼُقكؿُاألخفشُ

أٌنوُىذاُيدؿُ.ُُُ"كالظرؼُبالفعميةُكصمياُكلجازُ،ُأكلىُكافُبؿ،ُُالمبتدأُظيكرُلجازكذلؾُُكاف
ُُُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُاعترضُ

                                                           

ُ.َُّٗ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.َُٖٕ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُِّ-ُُّ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.َُٖٕ/ِالمقاصدُكالمسالؾُُتكضيحُ(ْ)
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،ُُمحذكؼُلمبتدأُخبرُبعدىاُكماُ،ُمكصكلةُعندهُكىي،ُذكرُقكؿُاألخفشُفبيُكأماُالشاطُُُ
ألنوُمنادلُمطٌكؿُ،ُكقالكاُ:ُُ:ُ"كردُعميوُبأمكر:ُأحدىاُ:ُأٌنوُيمزموُالنصبُ؛ُ(1)ثـُقاؿُالشاطبي

نماُيطكؿُاالسـُبالمعمكؿُ،ُكالثاني:ُ ُ؛ُألفُالصمةُالُمكضعُلياُمفُاإلعرابُ،ُكا  كىذاُالُيمـز
ازُككنياُمكصكلةُلجازُأفُظيكرُالمبتدأُ،ُكلكافُأكلىُمفُالحذؼُ؛ُألفُكماؿُالصمةُأٌنوُلكُج

قطُدليؿُعمىُأنياُغيرُماُقاؿ"ُ.ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُُأكلىُمفُاختصارىاُ؛ُفإفُلـُيفعمكاُ
ُالراجحُىناُاعتبارُ)أم(ُاسـُتاـُمبيـُ،ُكليستُمكصكلةُ.ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُ
ًُ  ُيُ ل ُإ ُُاؼُ  ُ  ُالمُ ادُ نُ مُ الُؿُ صُافُ  ُُـ م ُكُ ىُ مُ الُاُا
ًُ  ُاليُ ل ُإ ُُاؼُ  ُ مُ  ُالادُ نُ .ُالمُ 168 ُةُ وفُ ذُ حُاـُالمُ م ُكُ ىُ المُ ُا

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
ػػػؿُا ػػػ ُ ُم ن ػػػادم ُو اجا   ػػػؼُاُإفُاُص  ُل ي ػػػاُي   

ُ
داػػػػد ضُك  داػػػػدُ   داػػػػدُ ُع  ي اُعداػػػػداُع  داػػػػد  ُع 

ُ
ُ
ُ

ُالمرادمُُُ ُ"ُ(2)قاؿ ُُالياءُإلىُالمضاؼُالمنادلُكـح: ُ،النداءُفيُاآلخرُمعتؿُكافُإذا،
ُفيجكز:ُاآلخرُالصحيحُكأما،ُُصح:ُُُبقكلوُعنوُفاحترزُ،ُتقدـُكقد،ُُالنداءُغيرُفيُكحكمو

ُُإلىُالنظـُفيُأشارُكقدُ،ُأكجوُستةُالنداءُفيُفيو ُخمسة ُلسادسكا، ُبنيةُاكتفاءُيضـُأف:
بقاءُالياءُحذؼُكأفصحيا،ُُعبدُيُياُ:نحكُاإلضافة ُثـُ،ُكمتحركةُساكنةُالياءُإثباتُثـُ،ُلكسرةاُكا 

بقاءُاأللؼُحذؼُثـُ،ُألفاُنُقمبيا منعُاأللؼُاكتفاءُُنقؿُعفُاألكثريف،ُالضـُُكأقميا ،ُالفتحةُكا 
ُ"ُ.كأجازهُاألخفشُكالفارسيُكالمازنيُُعبدى،ُبالفتحةُنحك:ُيا

ُكلوُ:ُكقُ،:ُكأجازُاألخفشُحذؼُاأللؼُكاالجتزاءُبالفتحةُُ(3)قاؿُابفُىشاـُكُُ
ػػػػػػتُ  ر ؾُ ُفم  ا ػػػػػػدا ػػػػػػاُدم  نػػػػػػيُف ػػػػػػاتُ ُم  ُم 

ُ
 ، ػػػؼ  ،ُو لُ ُد م يا ُ(4)ان ػػػيُلػػػوُ ُو لُ ُدم ياػػػت 

ُ
ُ
ُ

ُ"ُ.ياُليفاُُ:ُأصموُ:ُبقكلي
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُالصحيحُاآلخرُالمرادم،ُكابفُىشاـُقكؿُاألخفشُفيُجكازُحذؼُاأللؼُفيُالمنادلُذكرُُُ
ُ ُالمحذكفة ُالمتكمـ ُالمضاؼُإلىُالياء ُالمكاالك، ُفأما ،ُ ُبالفتحة ُفيُىذهُفرادمُتفاء ُرأيو ُيبد مـ

ُكلـُيبدُرأيوُ.،ُككذلؾُابفُىشاـُذكرُقكؿُاألخفشُُ،المسألة

                                                           

ُ.ُِّ/ٓانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.َُُْٖ-َُّٖ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُّْ-ّّ/ْأكضحُالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُِّ/ٗلسافُالعربُُكُُّٕ/ّلخصائصُيُاكببلُنسبةُفُالبيتُمفُالكافر،ُلـُأقؼُعمىُقائموُ،ُ(ُْ)
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ُـ ُادافُ ُي ا)ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .169ُ ُـ ُادافُ ُي اُا ُ(ُع 
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُُُ

ف ػػػىا ُ  ػػػرُ ُاوُاُو  ػػػذاؼُ ُك  ا ح  ػػػى م رُاُالاي ػػػاُو  ُا ا
ُ

ُـ ُاداػػفُ ُي ػػاُف ػػيُا  ُـ ُاداػػفُ ُي ػػاُا ػػ ف ػػرُاُلُع  ُم 
ُ
ُ
ُ

:ُ"ُإذاُنكدمُالمضاؼُإلىُالمضاؼُإلىُالياءُ،ُكافُحكـُالياءُمعوُكحكمياُ(1)قاؿُالمرادمُُُ
تعماليماُفيُالنداءُاسُ(ُ،ُفأنيماُلماُكثرـٌُكابفُعُىفيُغيرُالنداءُ،ُنحكُ:ُياُابفُأخيُإالُ)ابفُأيـٌُ

ُأف:ُأحدىماُ:ُقكالفُففيو،ُالفتحُأماُ،فتحُالميـُككسرىاُُ،َُُـّياُابفُأُيُخصاُبالتخفيؼ،ُكُيقاؿ:
ُيماأنٌُ:ُكالثانيُ،ُعميياُدليبلُنُالفتحةُكبقيتُاأللؼُفحذفت،ُُألفاُالياءُبقمبُ(كعمَّاُأيمَّا)ُاألصؿ
ُكحكيُعبيدةُكأبي،ُكالفراء،ُالكسائيُقكؿُكاألكؿُ،ُالفتحُعمىُكبني،ُُمركباُنُكاحداُنُاسماُنُجعبل
ُ"ُ.كالبصرييفُكيوسيبُمذىبُىك:ُقيؿُكالثانيُاألخفش،ُعف

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
َُـُّاٍبفُىُيىا)انفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُُُُ َُـُّاٍبفُىُيىاُكُأ (ُفيُحالةُالفتحُ،ُفيماُعندهُعى

فيُاألصؿُ)أيمَّاُكعمَّا(ُبقمبُالياءُألؼ،ُكحذفتُاأللؼُ،ُكبقيتُالفتحةُدليبلنُعميياُ،ُكلـُيبدُرأيوُ
ُ.ُألةالمسخفشُفيُىذهُفيُقكؿُاأل

ُةُ دُ دُانُ الُاُابُ دُ 
ُةُ دُ دُاالنُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .170

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُُ
ػػػػا ػػػػؿُاُل مام ن ػػػػاد  ُم  ناػػػػد وبُ ُاجا   ػػػػاُل م  م  ُو 
ُ

ػػػػػرُ   ُـاُن ك  ػػػػػاُو لُي ناػػػػػد بُاُل ػػػػػ ػػػػػاُم  ُا دايم 
ُ
ُ
ُ

ربُ،ُإنماُأكُالُيعرفياُأكثرُالع:"ُقاؿُاألخفشُ:ُالندبةُالُتعرفياُالعربُ،ُُ(2)قاؿُالشاطبيُُُ
ُ"ُ.كبلـُالنساءىيُمفُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُُُ
ُالشُُُ ُانفرد ُالندبة ُاألخفشُفي ُقكؿ ُبذكر ُاطبي ،ُ ُتعريؼُالندبة ُتعرفياُفي ُال ُعنده كىي

العربُ،ُأكُأكثرُالعربُ،ُكىيُأنياُمفُكبلـُالنساءُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُتعريؼُاألخفشُلمندبةُ،ُ
كعمىُُ،قيـُميقاموتصراخُبالمفقكدُ،ُأكُماُأُي:ُىيُاالس:ُ"الندبةُ(3)كقدُعرؼُالشاطبيُالندبةُ،ُفقاؿ

ُجيةُالتفجعُأكُالتكجعُ،ُالُألفُييجيب"ُ.

                                                           

ُ.َُُٕٖ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّٖ-َّٖ/ٓلمقاصدُالشافيةُاُ(ِ)
ُ.ُّٕٔ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ًُ مُ  ُاا ُُابُ دُ  ُاتُ وُ صُااألُ وُ ُاؿُ  ُ فُااألُ ُا
ًُ مُ  ُاا ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .171ُ ُاؿُ  ُ فُااألُ ُا

ُ:األكلىُ:مسائؿُثبلثُتشمؿُمقدمةُإلىُيحتاجُاألفعاؿُأسماءُعمىُالكبلـ"ُ:(1)قاؿُالمرادم
ُُالبصرييفُبعضُكقاؿُ،ُأسماءُياأنٌُُالبصرييفُكرجميُمذىب ُاستعماؿُاستعممتُأفعاؿ:

ُعبلماتُبعضُلقبكلياُأسماءُياأنٌُُكالصحيحُ،ُحقيقيةُأفعاؿُياأنٌُُإلىُالككفيكفُكذىبُاألسماء،
ُتخالؼُأكزافُعمىُكلكركدىاُ،ُاألفعاؿُعبلماتُقبكلياُكلعدـُ،ُكالتصريؼُكالتنكيفُاألسماء
ُُلثانيةاُكُ.ُاألفعاؿُأكزاف ُفقيؿُ،ُمدلكلياُفيُباسميتياُالقائمكفُاختمؼ: ُالُالفعؿُلفظُمدلكليا:

ُياأنٌُُإالُالمصادرُمدلكليا:ُُكقيؿُ،ُكالزمافُالحدثُعمىُيدؿُماُعمىُتدؿُبؿُ،ُكالزمافُالحدث
ُُاألمرُمعنىُدخميا ُُبالمشاىدةُالكقكعُكمعنى، ُالزماف،ُفتبعوُاألمرُغيرُفيُالحاؿُكداللة.
ُكقيؿ ُالزمافُعمىُداللتياُأفُإالُ،ُكالزمافُالحدثُمفُاألفعاؿُعميوُيدؿُماُعمىُدالةُياإنٌُ:

ُُقيؿُ،ُبالصيغةُالُبالكضع ُُسيبكيوُمذىبُظاىرُكىك: ُثبلثةُفيذهُ،ُكجماعةُعميُكأبي،
وٍُُ،ُمذاىب ُكعمىُ،ُسككتاُنُ:ُلقكلؾُاسـُالثانيُكعمىُ،ُاسكتُلمفظُاسـُاألكؿُعمىُمثبلُنُفصى
ُالزمافُعمىُكداللتياُ،ُبالصيغةُالزمافُعمىُالفعؿُداللةُأفُإالُ،ُعؿالفُلمعنىُاسـُالثالث

ُُبالكضع .:ُ ُُمنيـُكثيرُذىبُكالثالثة ُمفُالُمكضعُالُاألفعاؿُأسماءُأفُإلىُاألخفش:
ُإلىُكافقوُكمفُالمازنيُكذىبُالجميكر،ُإلىُبعضيـُكنسبو،ُُالمصنؼُمذىبُكىكُاإلعراب،

ُإلىُالنحكييفُبعضُكذىبُ،ُالقكالفُالفارسيُكعفُسيبكيوُعفُكنقؿُ،ُنصبُمكضعُفيُأنيا
ُ"ُ.الزيدافُأقائـُ:فيُأغنىُكما،ُُالخبرُعفُمرفكعياُكأغنىُ،ُباالبتداءُرفعُمكضعُفيُأنيا

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُابُ،ُكذكرانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُأسماءُاألفعاؿُبأنياُالُمحؿُلياُمفُاإلعُر

حُبعضُالمسائؿُالتيُتتعمؽُبأسماءُاألفعاؿُقبؿُالبدءُبشرحُذلؾُكضٌُ،ُككمعوُأقكاؿُالنحاةُفيياُ
ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُأبياتُابفُمالؾُالتيُتتحدثُعفُأسماءُاألفعاؿُ،ُُ

                                                           

ُ.ُُُٗٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُ(ُُ)
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وُ رُاوُظُ مُ صُاا ُُس ُيُاذضُلُ ّلُاُؿُ  ُاالفُ ُـُ ا ُاُ.172 ُورهرُ جُامُ رُوُ رؼُجُ ُحُ لُ فاُم
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػا ػػػػفُاُن ػػػػابُ ُم  ػػػػؿُ ُع  ػػػػُف  ا ػػػػوُاُى افُ ك ش  ص  ُو 
ُ

ُـ ُى ػػػػػوُ   ػػػػػ ػػػػػؿُ ُا ا ػػػػػذ اُف  ا ك  ػػػػػوُاُاو هُاُو  م  ُو 
ُ
ُ
ُ

ُحرؼُأكُكمجركرهُظرفاُنُاألصؿُفيُكافُما:ُُأحدىما:ُُنكعافُالفعؿُسـا:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادم
ُكاآلخرُ،ُكمجركرهُجر ُُكذلؾُليسُما: ،ُ،ُ ُالقياسُعميو ُضربُمختمؼُفي :ُ ُضرباف كىك

وُثبلثةُأنكاعُ،ُمنياُ:ُبناءًُفعاؿُمفُالثبلثيُفالمختمؼُفيُقياسُكضربُمقصكرُعمىُالسماعُ،
ُعبلؿفىُُبناءُكوُالُيقاسُعميوُ،ُوُمقيسُ،ُكمذىبُالمبردُأنٌُالمجردُ،ُفذىبُسيبكيوُكاألخفشُأنٌُ

ُأفُسيبكيوُكمذىبُ،كعىٍرعىارُقىٍرقار:ُُقكليـُمفُسمعُماُعمىُقياساُنُاألخفشُأجازهُالرباعيُمف
ُإلىُكذىبُالرباعي،ُمفُالفعؿُاسـُسماعُالمبردُكأنكر،ُُلقمتوُالصحيحُكىك ،ُعميوُيقاسُالُذلؾ
ُ"ُ.صكتُحكايتاُ،كعرعارُقرقار:ُُأف

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُحرؼُجرُ ُكال ُظرفان ُليسُأصمو ُالذم ُالفعؿ ُاسـ ُاألخفشُفي ُقكؿ ُبذكر ُالمرادم انفرد

الثبلثيُكمجركرةُ،ُفذكرُالمرادمُقكليُلؤلخفشُفيُاسـُالفعؿُ،ُكىماُ،ُاألكؿُ:ُبناءًُفعاؿُمفُ
ُ ُيبدُرأيو ُكلـ ُالمبردُغيرُمقيسُ، ُفيكُمقيسُعندُاألخفشُكسيبكيوُ،ُكعند ،ُ فيُقكؿُالمجرد

ؿُ،ُأجازهُاألخفشُقياسانُعمىُبلىُعٍُ،ُكالثانيُ:ُبناءُاسـُالفعؿُمفُالرباعيُعمىُكزفُفُىُاألخفشُىنا
الصحيحُ،ُكقاؿُالمرادمُعفُمذىبُسيبكيوُ:ُكىكُماُسمعُ،ُكمذىبُسيبكيوُأفُالُيقاسُعميوُ

ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُُ.لقمتو
ُ(د ماو)ُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُا.173ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػػػػػذ ا ػػػػػػػػػػػدُ ُك  يا و  ػػػػػػػػػػػد يافُ ُد ماػػػػػػػػػػػوُر  ُن اص 

ُ
ػػػػػػػ  فُ   ي  ام  فاػػػػػػػض ُُو  يافُ ُالاخ  ػػػػػػػد ر  ُم صا

ُ
ُ
ُ

ُ،ُزيداُنُبمو:ُنحكُ،ُمبنيُكىك،ُُدعُبمعنىُفعؿُاسـُفيككفُ(بمو)ُكأما:ُ"ُُ(2)قاؿُالمرادم
ُمضاؼُكىكُ،ُزيدُبمو:ُنحك،ُُمضافةُفتستعمؿُ،ُاترؾُعفُالنائبُترؾُبمعنىُمصدراُنُكتككف

ُالرفعُعميُأبكُكأنكرُ،ُكيؼُبمعنى:ُُكقيؿ،ُُاترؾُبمعنىُفعؿُاسـُىي:ُُفقيؿُ،ُالمفعكؿُإلى
ُاألكؼ،ُغير،ُأمُ:ُاألكؼُبمو:ُفمعنىُغير،ُبمعنىُياأنُإلىُالككفييفُبعضُكذىبُ،ُبعدىا
ُفأجازكاُ،ُاالستثناءُأدكاتُمفُكالبغداديكفُالككفيكفُكعدىاُجر،ُحرؼُأنياُإلىُاألخفشُكذىب
ُ"ُ.ُاالستثناءُعمىُبعدىاُالنصب

                                                           

َُُُٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُ(ُانظر:ُُ)
ُ.ُُُٕٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
انفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفي)بىمو(ُفيُىذاُالبابُ،ُفييُعندهُحرؼُجرُ،ُذكرُمعوُُ

كىذاُيدؿُأٌنوُُ،كفُاسـُفعؿُبمعنىُدعُ،ُكىكُمبنيُتكُأقكاؿُالنحاةُفيياُ،ُكقاؿُالمرادمُ:ُ)بمو(
ُ.ُالمسألةاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

الراجحُفي)بمو(ُأنياُاسـُفعؿُ؛ُألنياُتنصبُاالسـُبعدىاُ،ُفييُتعمؿُعمؿُالفعؿُ،ُ
ُأنياُبمعنىُدعُزيدانُ.

ُؿُ  ُاالفُ ُابُ ر ُعُاإ ُُابُ دُ 
ؿُ ال.174ُ ُ(يُا)كُ ُف يُاُق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
دُ  ػػػػػػداوُ ُم ػػػػػػفُاو  ػػػػػػػيُاُاناص  ك  ػػػػػػذ اُو  ُد ػػػػػػػأ فُاُك 
ُ

ػػػدُ ُل  ماػػػُـ ُد  ا ػػػفُاُو اّلى ػػػيُع  ػػػدُ ُم  ُظ ػػػفُ ُد  ا
ُ
ُ
ُ

ُأكُ،ُاسـُفيميياُ،ُكيؼُمفُمخففاُنُاسماُنُيككفُمشترؾُفمفظ(ُكي)ُكأماُ:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادم
ُفيتعيفُ،ُمصدرياُنُكحرفاُ،ُالبلـُبمعنىُلمتعميؿُجاراُنُحرفاُنُكتككفُ،ُمرفكعُمضارعُأكُماضُفعؿ

ُأف:ُكالثانيُ،ُكيمو:ُُكقكليـُاالستفيامية(ُما)ُعمىُتدخؿُأف:ُُأحدىا:ُمكاضعُثبلثةُفيُألكؿا
ُىناُفييُ،ُبعدىاُالبلـُتقعُأف:ُكالثالثُ،ُ،ُنحكُ:ُكيماُيمعبُكيجرمُالمصدرية(ُما)ُعمىُتدخؿ
ُكىذاُ،ُالبلـُلفصؿُمصدريةُككنياُيجكزُكالُ،ُبعدىاُمضمرةُكأفُ،ُلياُتأكيدُكالبلـُجرُحرؼ

ُ.ُأقرأُلكيُجئت:ُُنحك،ُُبعدىاُأفُتقعُكلـُ،ُُالبلـُبعدُكقعتُإذاُالثانيُكيتعيفُ،ُنادرُالتركيب
ُذلؾُيككفُكال(ُأف)ُبعدىاُكقعُفإفُ،ُعميياُالجرُحرؼُلدخكؿُ؛ُجرُحرؼُتككفُأفُيجكزُكال
ُكقكلو:ُ،ُالضركرةُفيُإال

ػػػػػػػػػاُا ر داتُ  يػػػػػػػػػرُ ُافُل ك يام  د ى ػػػػػػػػػيُى ط  ُد ق را
ُ

ػػػػػػُف ى ىار ك يػػػػػػا  ًُ ُّناُمش  ُ(2)د ماق ػػػػػػعُ ُد د ياػػػػػػدا
ُ
ُ
ُ

نما.ُبأفُمؤكدةُمصدريةُتككفُأفُكيحتمؿُ،ُلبلـُمؤكدةُجرُحرؼُككنياُترجح ُيتػرجحُكا 
ُالناصػبةُىػيُكػيُلكانػتُلكػيُمؤكدةُجعمتُفمكُ،ُالبابُأـ(ُأف)ُأف:ُُأحدىا:ُُألكجوُجارةُككنيا

ُفترجحُالفعؿُكليىت(ُأف)ُأف:ُثكالثالُلغيره،ُمؤكداُيجعؿُالُبابوُفيُأصبلُنُكافُماُأف:ُُكالثانيُ،
ُمقدرة(ُأف)ُكانتُجارةُجعمتُفإفُ،ُتفعؿُكيُجئت:ُُنحكُفيُاألمرافُكيجكزُ،ُالعاممةُتككفُأف

فُ،ُبعدىا ُتككف(ُكي)ُأفُمفُذكرتوُما:ُُالمرادمُكقاؿ.ُُقبمياُمقدرةُالبلـُكانتُناصبةُجعمتُكا 
ُ،ُأنيػػػاُإلػػػىُالككفيػػػكفُكذىػػػبُ،ُالبصػػػرييفُكجميػػػكرُسػػػيبكيوُمػػػذىبُىػػػك،ُُكمصػػػدريةُجػػػرُحػػػرؼ
ُحػػرؼُأنيػاُإلػىُقػكـُكذىػبُ،ُمػاذاُتفعػؿُكػػيُ:ُتقػديرُ،عمػىُكيمػوُ:ُكتػأكلكاُ،ُدائمػاُنُلمفعػؿُناصػبة

ُ".ُاألخفشُعفُكنقؿُ،ُدائماُنُجر
                                                           

ُ.ُُِِّ-ُِِٗ/ّ:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُانظرُ(ُ)
كشػػرحُُِّٕ/ِفػػيُاالنصػػاؼُفػػيُمسػػائؿُالخػػبلؼُُبػػبلُنسػػبةُكُالبيػػتُمػػفُالطكيػػؿُ،ُلػػـُأقػػؼُعمػػىُقائمػػوُ،ُُ(ِ)

ُ.ُُِٖ/ّكشرحُاألشمكنيُُُّّٓ/ّالكافيةُالشافيةُ
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
انفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُأفُ)كي(ُعندهُتككفُحرؼُجرُدائمانُ،ُكذكرُالمرادمُ

ُع ُلدخكؿُحرؼُالجرُالحاالتُالتيُتجيء ُتككفُحرؼُجر ُكال ُالمرادمُ: ُكقاؿ ،ُ ُ)كي( مييا
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُأٌنوُاعترضُيدؿُعمىُعمييا،ُكىذاُ

ؿُ ال.175ُ ُارعُ  ُ المُ ُالناصدةُلمف ؿُ (ُفُا)اُ ُف يُاُق وا
ُ:ُقاؿُابفُمالؾ

د م ػػػػػػفُا ػػػػػػداوُ ُو  ػػػػػػػيُاُاناص  ك  ػػػػػػذ اُو  ُد ػػػػػػػأ فُاُك 
ُ

ػػػدُ ُل  ماػػػُـ ُد  ا ػػػُو اّلى ػػػيُع  ػػػدُ ُفُام  ُظ ػػػفُ ُد  ا
ُ
ُ
ُ

ػػبُا ػػػح  ُاُو الر فاػػػعُ ُد ي ػػػاُف اناص  ى ق ػػػدُاُص  ُو اعا
ُ

ف يف ي ػػػػػػا  ػػػػػػفُاُى خا ػػػػػػوُ ُافُ ُم  ُم ط ػػػػػػر دُاُف يا
ُ
ُ
ُ

فُكافُالعامؿُُفيياُغيرُالعمـُكالظفُ:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادم كجبُأفُتككفُناصبةُُلمفعؿ،ُ،ُكا 
ُ ،ُ ُتفعؿ ُأف ُأريدي ُُالعمـُبعدُمجراىاُالخكؼُبعدُإجراءىاُكاألخفشُسيبكيوُأجازنحك: ُلتيقف؛

ُنحكُالمخكؼ ُُتفعؿُيُالُأفُخفت: ُُتقكُـيُأفٍُُخشيتُأك، ُ.المبردُذلؾُكمنعُ،ُبالرفع، كقاؿُُ"
ُ"أجاز(2)المرادم ُ﴿تعالىُكقكلوُبالسماعُكاستدؿُ،ُزائدةُكىيُتعمؿُأفُاألخفشُ: مىا: ُأىالَُُّلىنىاُكى
ُ.ُ"الزائدُالجرُحرؼُعمىُكبالقياسُ(3)﴾المَّوًُُسىًبيؿًًُُفيُنيقىاًتؿُى

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُ ُفي ُاألخفش ُقكلي ُبذكر ُالمرادم ُُ(أف)انفرد ُاألكؿ: ،ُ ُالمضارع ُلمفعؿ ُأجازالناصبة

،ُكىكُُالمسألةإجراءىاُبعدُالخكؼُمجراىاُبعدُالعمـُ،ُكذكرُمعوُقكؿُالمبردُفيُىذهُاألخفشُ
وُأجازُاألخفشُأفُتعمؿُ،ُكأماُالقكؿُالثاني:ُفيكُأنٌُُقكؿُاألخفشُىناالمنعُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُ

ُالقكؿ ُكقاؿُالمرادمُعفُىذا ،ُ ُ"(4)أفُكىيُزائدة ُكنحكىاُاآليةُفيُألنياُ؛ُذلؾُفيُحجةُكال:
ُباؽُوُاختصاصُأفُالجرُحرؼُكبيفُبينياُكالفرؽُ،ُمنعناُبماُلتأكلوُ(لناُما)ُبعدُدخمتُمصدرية

عمىُقكؿُُأٌنوُاعترضيدؿُُ.ُكىذا"ظبيةُكأف:ُفيُاالسـُكليياُقدُفإنيا(ُأف)ُبخبلؼُالزيادةُمع
ُ.ُالمسألةخفشُفيُىذهُاأل

                                                           

ُ.ُُِّٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُ(ُ)
ُ.ُُِّٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُِْٔ/ِسكرةُالبقرةُُ(ّ)
ُ.ُُِّٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ْ)



211 

 

ؿُ ال.176ُ ى  )ُف يُاُق وا ُُ(ح 
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ى ماػػػػػوُ  ى ػػػػػ ُو  ػػػػػالُمُح  و لُ ُاوُاُح  ػػػػػؤ  ُد ػػػػػػوُ ُم 
ُ

ف   ػػػػػػػػػػفُ   ػػػػػػػػػػبُ ُارا ػػػػػػػػػػى قاد  ُواناص  ُالام  ا
ُ
ُ
ُ

ُالمرادم ُُ(1)قاؿ ُُقكليـُالحاؿُمثاؿ": ُكمثاؿُ،ُسؤاؿُإلىُأحتاجُيُالُحتىُعنؾُسألت:
ٍلًزليكا:ُ﴿ُنافعُكقراءة،ُُبالحاؿُلمؤكؿا تَّىُكىزي ُأف:ُُبالحاؿُبالمؤكؿُكالمرادُ،ُ(2)﴾الرَّسيكؿُيُيىقيكؿُيُحى

ُ،ُالحاؿُتمؾُإلىُبالنسبةُحاؿُألٌنوُ؛ُفيرفعُفيوُبالدخكؿُاتصافوُفيقدرُ،ُكقعُقدُالفعؿُيككف
ُأدخؿُىُحتىُألسيرفَُّ:ُنحكُحقيقةُفالمستقبؿُ،ُبتأكيؿُأكُحقيقة:ُُيعنيُ،ُالمستقببلُكانصب:ُكقكلو
ٍلًزليكا:ُ﴿ُنافعُغيرُكقراءة،ُُكالمؤكؿُ،ُالمدينة تَّىُكىزي ُالفعؿُيككفُأفُبوُكالمرادُ،﴾ُالرَّسيكؿُيُيىقيكؿُىُحى

ُكقاؿ.ُُالحاؿُتمؾُإلىُبالنسبةُمستقبؿُألٌنوُ؛ُفينصبُبالعـزُاتصافوُبوُالمخبرُفيقدر،ُُكقعُقد
ُناقصة؛ُجعمتُإذاُ،ُأدخمىياُحتىُسيرمُكاف:ُنحكُفيُنعيمتُالرفعُأفُذكرُمماُفيـُقدُ:ُالمرادم

ُُ،ُالشمسُتطمعُىُحتىُسرت:ُنحكُكفيُ،ُخبرُببلُكافُفتبقىُ،ُابتدائيةُحتىُلكانتُرفعُلكُألٌنو
ُيدؿُمماُ،ُالمدينةُتدخؿُىُحتىُأسرتُأكُسرتُما:ُنحكُكفيُ،ُلمككفييفُخبلفاُنُالسببيةُالنتفاء
ُلو،ُسببُقبمياُكماُ،ُبكقكعوُمقطكعاُنُمستأنفاُنُيككفُأفُـلُزُرفعُلكُألٌنوُ؛ُكاجبُغيرُحدثُعمى
ُفيمـزُ،ُأسرتُ:ُفيُكقكعوُفيُكمشككؾُ،ُسرتُماُ:ُفيُمنفيُقبمياُماُألفُ؛ُيصحُالُكذلؾ
ُُنحكُفيُالرفعُاألخفشُكأجازُ،ُفيوُالشؾُأكُالسببُنفيُمعُالمسببُكقكع ُحتىُسرتُما:
ُيككفُأفُعمىُأجازهُإنما:ُُكقيؿُ،ُسيبكيوُيفكبُبينوُخبلؼُمسألةُىي:ُُفقيؿُ،ُالمدينةُأدخؿُي
ُعنوُكافُسيرُيككفُأفُفنفيتُ،ُبأسرهُالكبلـُعمىُالنفيُأداةُأدخمتُثـُ،ُكاجباُنُالكبلـُأصؿ
ُ"ُ.دخكؿ

ُعاطفةُفيي،ُُالفاءُبمعنىُكانتُإذاُ(حتى)ُأفُإلىُالحسفُأبكُذىب:ُُ(3)كقاؿُالمرادم
:ُنحكُالسببُجيةُعمىُالمستقبؿُأكُلماضياُعمىُدخمتُإذاُكذلؾُ،ُالفعؿُعمىُالفعؿُكتعطؼ
ُألنياُ؛ُسبؽُكماُابتدائيةُياأنٌُُالجميكرُكمذىب،ُُيبكيُحتىُكألضربنو،ُُبكىُحتىُزيداُنُضربتُي

ُالمفرداتُتعطؼُإنما ُُ ُالعطؼ،ُعمىُيبكيُفيُالرفعُيجيزُاألخفشُأفُالخبلؼُكثمرة،
ُ"ُ.النصبُإالُفيوُيجيزكفُالُكالجميكر
ُ"ُ(4)قاؿُالشاطبيُك ُنحكُفإ: ُ)حتى( ُبعد ُمفُنصبُما ُفبلُبد فُكانتُالُتقتضيُكقكعو

الُيقتضيُكقكعُالفعؿُ،ُياُ؟ُألفُماُقبمياُياُ،ُكىؿُسرتُحتىُتدخمُىقكلؾُ:ُماُسرتُحتىُأدخمُى
الُيككفُفيُالرفعُإالُمسببانُعماُقبمياُ،ُفبلُيصحُالرفعُ،ُألفُعدـُالسيرُغيرُ(حتىكماُبعدُ)

                                                           

ُ.ُُُِٓ-َُِٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُِْ/ِسكرةُالبقرةُُ(ِ)
ُ.ُُِِٓ-ُُِٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُْ/ٔالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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كقدُأجازُاألخفشُىناُُ،بمعنىُماُسارُإلىُىذهُالغايةُُ،سببُلمدخكؿُ،ُفبلُيصحُإالُالنصبُ
ُ،ُف ُفتحدثنا ُتأتينا ُقبؿُ)الرفعُقياسانُمنوُقكلؾُ:ُما ُقبؿُ)ُالفاء(ُمثؿُما حتى(ُفيُأنيماُإفُما

ُ.ُُ"بعدىاُ،ُكأنتُتجيزُالكجييفُُمعُ)الفاء(ُفكذلؾُمعُ)حتى(سببُفيماُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

فأماُالمرادمُذكرُلؤلخفشُقكليفُفيُُ(ُ،خفشُفيُ)حتىرادمُ،ُكالشاطبيُقكؿُاألذكرُالم
ُالمدينةُ،ُكقاؿُالمرادمُ:ُ )حتى(،ُالقكؿُاألكؿُ:ُجكازُالرفعُعندهُفيُنحكُ:ُماُسرتُحتىُأدخؿي
ُأٌنوُ ُيدؿ ُكىذا ،ُ ُاألخفشُالرفع ُفييا ُأجاز ُالتي ُالحالة ُفي ُيمتنع ُالرفع ُأف ُذكر ُمما ُفيـ كقد

،ُكالقكؿُالثانيُ:ُإذاُكانتُ)حتى(ُبمعنىُالفاءُ،ُُةالمسألاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
فييُعاطفةُ،ُتعطؼُالفعؿُعمىُالفعؿُ،ُإذاُدخمتُعمىُالماضيُأكُالمستقبؿُ،ُكذكرُمعوُقكؿُ
الجميكرُ،ُكىيُعندىـُابتدائيةُ،ُكاألخفشُيجيزُالرفعُفيُالعطؼُ،ُكالجميكرُيجيزكفُالنصبُ

ُ.ُمسألةالقكؿُاألخفشُفيُىذهُفقطُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُ
،ُكقاؿُُياأدخمُيُحتىُسرتُما ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُالرفعُفيُنحكُ:فكأماُالشاطبيُُ

ُسرتُما:ُُقكلؾُنحك(ُحتى)ُبعدُماُنصبُمفُبدُفبلُكقكعوُتقتضيُالُكانتُفإف الشاطبيُ:
ُ.ُالمسألةكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُ.ُياأدخمُنُحتى

ُف يُاال.177ُ ؿ  دةُ ُ(افحذؼُ)ُق وا ُالن اص 
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ

ػػػذُ  ش  ػػػذاؼُ ُو  ػػػبُ ُافُاُح  ن صا ػػػو  ُف ػػػيُو    ُ
ُ

ػػا  ػػرُ ُم  ناػػوُ ُفاقاد ػػؿُاُم  ػػاُم  ؿُ ُم  ػػدا و  ُع  ُر 
ُ
ُ
ُ

ُليسُالفعؿُكرفعُحذفياُأفُ،ُكنصبُأفُحذؼُكشذ:ُُقكلوُمفُيفيـُقد :ُ"ُ(1)قاؿُالمرادم
ُقكلوُمنوُكجعؿُ،ُنصبوُدكفُالفعؿُكرفع(ُأف)حذؼُُأجازُ،ُالحسفُأبيُمذىبُكىذاُ،ُبشاذ
كنّْيُالمَّوًُُأىفىغىٍيرُىُقيؿٍُ﴿:ُُتعالى ُالسماعُعمىُمقصكر(ُأف)حذؼُأفُإلىُقكـُكذىبُ،ُ(2)﴾أىٍعبيدُيُتىٍأميري
ليوُ،ُسمعُماُإالُالحذؼُبعدُيرفعُكالُينصبُفبلُ،ُمطمقاُن ُكىك:ُقيؿُ،ُالمغاربةُمتأخركُذىبُكا 

ُ."الصحيح
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُالمرادمُبذُ ُالناانفرد ُقكؿُاألخفشُفيُجكازُحذؼُ)أف( ُكر ُصية ،ُ ُبعدىا ُالفعؿ ،ُكرفع
ُ ُنصبو ُالمرادمكليس ُكقاؿ ،ُ ُالنحاة ُأقكاؿ ُمعو ُُك(3)،كذكر :ُ،ُ ُالسماع ُعمى ُقصره الصحيح

ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُلقمتو".

                                                           

ُ.ُُِْٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُْٔ/ّٗسكرةُالزمرُ(ِ)
ُ.ُِْٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
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ُـ ُزُاالجُ ُؿُ امُ وُ عُ ُابُ دُ 
ؿُ ال.178ُ ُ(ُـا)لُ ُاؿُ مُ ىُاإ ُُيُافُ ُق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ُـ ُد ػػػػػػػػػ  ُ ػػػػػػػػػعُاُط ال دػػػػػػػػػاُمُو ل  ػػػػػػػػػاُ   م  زا ُج 

ُ
ػػػػػػذ اُالاف  ػػػػػػؿُ ُف ػػػػػػي  ُـاُىك  ػػػػػػاُد م ػػػػػػ ل م  ُو 

ُ
ُ
ُ

كيصرفافُمعناهُإلىُالمضيُُ،،ُفينفيافُالمضارعُُأختياُ(لما)كُ(لـ)كأماُ:ُ"ُ(ُ)دمقاؿُالمرا
ُقاؿُبياُ،ُيجـزُفبلُتمغىُقد(ُلـ)ُأفُكيختمفافُفيُأمكرُ،ُمنياُ:،ُُكفاقاُلممبردُكأكثرُالمتأخريف

ُينفىُ)ما(ُ؛ُألفُأحسفُعمىُ)ما(ُكىكُحمؿ:ُالكافيةُُشرحُكفيُ)ال(ُعمىُحمبل:ُالتسييؿُفي
ُأنشدُاألخفشُعمىُإىمالياُ:،ُ(ال)ُبخبلؼُ،كثيراُنُالماضيُبيا

ُـاُـن غػػػػػُمػػػػػفُف ػػػػػوارس ُُل ػػػػػوالُ  ػػػػػر ى ي  ُوا  ا
ُ

ُـ   م يافاًُي وا ُ(ِ)دالجػارُي وف ػوفُ ُلـُالصُّ
ُ
ُ
ُ

ُكقاؿُضركرةُ،ُأٌنوُعمىُالنحكييفُبعضُنص:ُلغة؟ُقمتُأكُضركرة(ُلـ)ُإىماؿُفيؿ:ُقمتُُفإف
ُشرحُأكؿُفيُكصرحُبالضركرةُ،ُيخصوُفمـُبياُيجـزُالُكقد:ُالتسييؿُُكفيُكشذُ،:ُالكافيةُُفي

".ُلغةُالرفعُبأفُالتسييؿ ُقـك
ُ:ُالىو ي ُوالىحميؿ

ـُالفعؿُالمضارعُُ،ُكقاؿُانفردُالمرادمُبذكرُإنشادُاألخفشُفيُعدـُإعماؿُ)لـ(ُفيُجُزُ
ُبياُ،ُكىذاُيدؿُعمىُ المرادمُ،ُكتختمؼُ)لـ(ُعفُ)لما(ُفيُأمكرُ،منياُ:ُأنياُقدُتمغىُفبلُيجـز

ُ.ُالمسألةإلنشادُاألخفشُفيُىذهُُفقتوامُك
ؿُ ال.179ُ ُ(م يام ا)ُف يُاُق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ُـا ػػػػػػز  ػػػػػػفُاُدػػػػػػ  فُاُواجا ػػػػػػاُوم  م  ػػػػػػاُو  م  م يا ُو 

ُ
ػػػػػػػػػاإ ُُايػػػػػػػػػفُ ُايػػػػػػػػػافُ ُمىػػػػػػػػػ ُاضُ   م  ُذا

ُ
ُ
ُ

نياُ،ُبسيطةُإنيا:ُفقيؿ(ُمىٍيمىا)ُفيُكاختمؼ :ُ"ُ(3)قاؿُالمرادم ُلمتأنيثُإماُ،ُألفيا،ُُفعمىُكا 
ما :ُُقيؿُلك:ُُ(4)إيازُابفُكقاؿُ،ُسمسُبابُمفُىذاُعمىُفييُ،ُلمبناءُالتنكيفُكزاؿُ،ُلئللحاؽُكا 
ُكالثانيةُ،ُلمجزاءُاألكلىُماماُمفُمركبة:ُُالخميؿُكقاؿ.ُُبأساُبوُأرُىُلـُ،ُلذلؾُتحامياُنُمفعؿُإنيا
ُكمفُكالزجاجُاألخفشُكقاؿ.ُُالتكريرُكراىةُىاءُاألكلىُألؼُمفُفأبدلكاُ،ُالجزاءُبعدُتزادُالتي

ُ"ُ.سيبكيوُكأجازهُ،ُالشرطيةُكماُ،ُاكفؼُبمعنىُمىوٍُُمفُمركبة:ُكافقيما

                                                           

ُ.ُُِّٕ-َُِٕ/ّانظرُ:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُّٓ/ِْكتػػػاجُالعػػػركسُُُٖٗ/ٗفػػػيُلسػػػافُالعػػػربُُكبػػػبلُنسػػػبةسػػػيطُ،ُلػػػـُأقػػػؼُعمػػػىُقائمػػػوُ،ُالبيػػػتُمػػػفُالبُ(ِ)

ُ.ُّْٓ/ِكىمعُاليكامعُُِٔٔكالجنىُالدانيُ
ُ.ُُِٕٓ/ّانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
مَّدُ،ُاٍلعىبلمىةُجماؿُالٌديفُ،ُكىػذىاُسىػاؽُنسػبوُاٍبػ(ُْ) فُرىافػعًُفػيُتىػاًريخُاٍلحيسىٍيفُبفُبدرُبفُإيازُبفُعبدُاُأىبيكُميحى

انوًُفيُالنٍَّحكُكالتصريؼُ.ُانظرُ:ُبغيةُالكعاةُ ُأكحدُزىمى :ُكىافى قىاؿى ُ.ُِّٓ/ُبىٍغدىاد،ُكى
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ُالىو ي ُوالىحميؿ:
ُكماُ،ُاكفؼُبمعنىُمىوٍُُمفمركبةُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفي)مىٍيما(ُكىيُعندهُُانفردُ
ُ.ُالمسألة،ُكذكرُمعوُأقكؿُالنحاةُفيياُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُالشرطية

ؿُ ال.180ُ ًُ مجُ ل ُُُـ ازُ الجُ ُف يُاُق وا ُزا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

م ػػػػػػػػيافُ  ػػػػػػػػيفُ ُف  ا طُ ُي قاى    ػػػػػػػػرا ُق ػػػػػػػػد م اُش 
ُ

ًُ ُي ىام ػػػػػػػو  ػػػػػػػز ا و ادػػػػػػػاُمُالاج  ج  ػػػػػػػم اُو  ُو   
ُ
ُ
ُ

ُ:قيؿُ،ُلوُالجازمةُىيُاألداةُأف:ُاألكؿُ:أقكاؿُأربعةُففيوُالجزاءُكأما :"ُ(1)مرادمقاؿُال
ُالجـزُأفُإلىُاألخفشُكذىبُ،ُسيبكيوُإلىُالسيرافيُكعزاهُالبصرييفُمفُالمحققيفُمذىبُكىك
ُكالخميؿ،ُسيبكيوُإلىُكنسبُ،ُمعاُكالفعؿُباألداة:ُكقيؿُ،ُالتسييؿُفيُكاختارهُ،ُالشرطُبفعؿ
ُ"ُ.الككفييفُُمذىبُكىكُالجكاز،ب:ُكقيؿ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُجكابُالشرط)الجزاء(ُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُانفُ عامؿُجـز

ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُُُالنحاةُفيُالعامؿُفيُجكابُالشرطُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿ
ُُ(وُال ُ)ُيُافُ ُؿُ صُافُ 

ؿُ ال.181ُ ُوُال ُُدُ  ُا(ُدُ افُّ)ُف يُاُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػيُ وُ  ػػػاصُ ُف ػػػيُىا ى ص  ػػػؿُ ُالخا ػػػ فُاُد الاف  ا ُك 
ُ

فُاُق ػػػػػػدُاُد ي ػػػػػػاُافُ ُل ػػػػػػوُاُلك ػػػػػػفُ   ُى قاى ػػػػػػر 
ُ
ُ
ُ

بعدُ)لك(ُُ:ُ"كذىبُأبكُالحسفُفيُكتابوُ:المسائؿُالصغيرُ،ُإلىُأفُ)أٌف(ُ(2)قاؿُالشاطبي
فُيـُ،ُكأعمؿُ)أفٌُعضُىبُالقكُـىُككيٌررُاالسـُلمتككيدُ،ُكماُكررُفيُكقكليـُ:ُضربتُي،ُزائدةُ (ُكا 

ُ.ُ"الزائدةُ،ُكاحتجُلوُالفارسيُفيُالتذكرةُُكانتُزائدةُ،ُكماُأعممتُالحركؼ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

فُكانتُزائدةُ،ُ(ُبعدُلكُزاالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُ)أفٌُانفردُ ئدةُُ،ُكأيعممتُ،ُكا 
ُذىبُإليوُالناظـُىكُاألظيرُ؛ُُ(3)كقاؿُالشاطبي مارُعمىُخبلؼُاألصؿُ،ُفُاإلضأل:ُ"كما

ُأف ُمف ُىنا ُالناظـ ُإليو ُذىب ُكالذم ُمبتدأ ُتقدير ُفي ُبعدىا ُكما ُ)أٌف( ُسيبكيوُ، ُمذىب ىك
عمىُقكؿُُ.ُىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُ"،ُفيُنحكُ:ُلكُأٌنؾُقائـُ،ُكالتقدير:ُلكُقياميؾُمكجكدُهكالجميكر

ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُِٖٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُٖٓ/ٔالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُُٖٓ-ُْٖ/ٔانظرُ:المقاصدُالشافيةُُ(ّ)



215 

 

ُامُ وُال ُوُ ُلُ وُالُ اُوُ مُّا ُُؿُ صُافُ 
ؿُ ال.182ُ ُ(لُ وُال ُ)ُدُ  ُاد ُُيرُ مُ ال ُُّف يُاُق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػػػاُل ػػػػػػػػػوالُ  م  ل وا ػػػػػػػػػافُ ُو  ُالداى ػػػػػػػػػد اُي ماز م 

ُ
ػػػػػػػػػػاُإ ذ ا  ى ن اع  ػػػػػػػػػػػودُ ُاما ج  ق ػػػػػػػػػػػد اُد و  ُع 

ُ
ُ
ُ

أمُفيُُ،إذاُكقعُبعدىاُفيكُضميرُرفعُ،التنبيوُعمىُأفُضميرُالجر"ُ:ُ(1)قاؿُالشاطبي
،ُإلىُأنيماُيمزمافُاالبتداءُ،ُفأمكضعُرفعُ،ُفميسُبمجركرُالمكضعُ،ُألنوُذىبُ تىُبمفظُالمزـك

وُكىذاُرأمُاألخفشُكالفراءُخبلفانُلماُذىبُإليوُسيبكيوُكالخميؿُكيكنسُمفُأنٌُُفدؿُعمىُماُذكر،
ُ"ُ.تُ:ُلكالؾُ،ُكلكالهُ،ُمفُحركؼُجرفييُإذاُقمُفيُمكضعُجرُعمىُظاىرهُ،

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ىكُإذاُكقعُضميرُجرُبعدُلكالُُك،ُلضميرُبعدُلكالُانفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُا

ُالشاطبي ُكقاؿ ،ُ ُرفع ُمكضع ُفي ُ"ُ(2)فيك ُبأفُُُؿَُّكاستيدًُ: ُالناظـ ُإليو ُذىب ُما ُصحة عمى
ُضميرُالرفعُمكقعُ ُفأكقعكا ُكأنتُ، ُأنا ُما :ُ ُقالكا ُفقد ُمكقعُبعضُ، ُتقعُبعضيا الضمائرُقد

ُ.ُالمسألةىذهُُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفي"ُ.ُضميرُالجر
ُ ذضُوُ الُّدُ ُارُ مُ  ُاالُ ُابُ دُ  ُـ  ُالُّوُ ُؼُالُ األا

ُ(ؿُاا ُ)ػدُ ُارُ دُ خُااألُ .183ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

فُا ػػػػػػػاُي ك ػػػػػػػفُاُو ا  ػػػػػػػم ةُ ُر ف   ػػػػػػػتُاُم  ُاؿُاُص 
ُ

يرُ   ػػػػػػم  يار ى ػػػػػػاُ   ػػػػػػؿُاُا د ػػػػػػيفُ ُغ  ُو اناف ص 
ُ
ُ
ُ

ُ.بالذمُفييماُاإلخبارُيصحُكال،ُُبأؿُفييماُيخبرُمسألتيفُاألخفشُ:ُ"ذكرُ(3)قاؿُالمرادم
ُ،ُزيدُالقاعدتافُالُجاريتاهُالقائـ:ُُقمتُزيدُعفُأخبرُفإذاُ،ُقعدتاُالُزيدُجاريتاُقامت:ُاألكلى

ُفقمتُبالذمُأخبرتُكلك ُيعكدُضميرُالُألنوُيجز؛ُلـُزيدُقعدتاُالذمُالُجاريتاهُقامتُالذم:
ُ.ُُزيد"ُالكجوُضربُالذم"ُيجكزُكالُ،ُزيدُالكجوُالمضركب:ُالثانيةُكُ،ُالجممةُالمعطكفةُعمى

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
فقاؿُُكالُيصحُاإلخبارُفييماُبالذمُ،،ُاإلخبارُبأؿُردُالمرادمُبذكرُقكليُاألخفشُفيُانف

"ُ ُُالنحكييفُبعضُأجازُكقدالمرادمُعفُالقكؿُاألكؿ: ُ،ُقعداُالذمُالُأبكاهُقاـُبالذمُمررت:
ُأفُكينبغي:ُقاؿُعفُالقكؿُالثانيُ:ُقمت،ُُكُأيضاُنُبالذمُالمسألةُفيُاإلخبارُفيُيجكزُىذاُفعمى
ُ.عمىُقكؿُاألخفشُُأٌنوُاعترض.ُىذاُيدؿُُ(4)بالمتعدم"ُالبلـزُالفعؿُتشبيوُأجازُمفُيجيزه

                                                           

ُ.ََُِ/ٔالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ََُِ/ٔفيةُالمقاصدُالشاُ(ِ)
ُ.ُُُّٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُُّٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ْ)
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ُ(بُ ك ُرُ مُ الُاُييزُ مُاىُ )ُدُ دُ ال ُ ُابُ دُ 
ؿُ ال.184ُ ُبُك ُرُ المُ ُدُ دُ ال ُ ُةُ افُ  ُ إ ُُف يُاُق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
فُا ػػػػػػػػػػػػػيؼُ ُو ا  ػػػػػػػػػػػػػد دُ ُا    ُم ر ك ػػػػػػػػػػػػػبُ ُع 
ُ

ػػػػػربُ ُقػػػػػدُوعجػػػػػز هُالد ن ػػػػػاُي داػػػػػؽُ   ُي  ا
ُ
ُ
ُ

ُكىكُ،ُبناؤهُيبقىُأف:ُُاألكؿُ:ُأكجوُثبلثةُففيوُالمركبُالعددُأضيؼُذا:ُ"إُ(1)قاؿُالمرادم
ُكبعمبؾ،ُالتركيبُبقاءُمعُعجزهُيعربُأف:ُُكالثاني.ُُبإجماعُكالبلـُاأللؼُمعُيبقىُكماُاألكثر
ُاألخفش،ُكاستحسنو،ُُزيدُعشرُأحدُعمُعشرؾُأحد:ُُفتقكؿُالعربُبعضُعفُسيبكيوُكحكاه
ُمفُأصمياُإلىُاألسماءُتردُاإلضافةُبأفُذلؾُككجوُ،ُاألفصحُوأنٌُُكزعـُعصفكر،ُابفُكاختاره
ُالمبنيُألفُ؛ُالستحسانوُكجوُال:ُُالشرحُفيُكقاؿُ،ُعميوُالقياسُالتسييؿُفيُكمنعُ،ُاإلعراب

ذاُ،ُسيبكيوُعندُعيفةضُلغةُكىي:ُُبعضيـُقاؿ:ُقمتُُعندؾ؟ُرجؿُكـ:ُنحكُيضاؼُقد ُثبتُكا 
فُ،ُعميياُالقياسُيمتنعُلـُلغةُككنيا ُعجزهُإلىُصدرهُيضاؼُأف:ُُكالثالثُ،ُضعيفةُكانتُكا 
ُخمسةُفعمتُما:ُالعقيميُالييثـُكأبيُاألسدمُفقعسُأبيُمفُسمعُوأنٌُُالفراءُحكىُ،ُبناؤىماُمزاال

ُفيُالكجوُىذاُعصفكرُابفُكحكىُ،ُلمفراءُخبلفاُنُعميوُيقاسُالُوأنٌُُالتسييؿُفيُكذكرُ،ُعشرؾ
وُأجازُأماُاألخفشُفإنٌُ:ُ"ُ(2)كقاؿُالشاطبي"،ُُالفراءُعفُبعضياُكفي،ُُالككفييفُعفُكتبوُبعض

إذاُأضيفتُقياسانُعمىُماُحكاهُسيبكيوُمفُالمغةُالرديئةُ،ُ،ُأفُتعربُىذهُالمركباتُفيُأكاخرىاُ
،ُكمررتُبخمسةُعشرؾُ،ُنحكُُفيكُعندهُقياسيُفيقكؿُ:ُىؤالءُخمسةُعشرؾُ،ُكثبلثةُعشرؾ

ُ.ُذلؾُ"
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ذكرُقكؿُُفُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُإضافةُالعددُالمركبُ،ُفأماُالمرادم،ُُذكرُالمرادم
كُأفُفيُإعرابُعجزُالعددُالمركبُعندُاإلضافةُ،ُكقاؿُالمرادمُعفُالكجوُاألكؿُ،ُكىُاألخفش

ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُُعترضُعمىُاستحسافُيدؿُأٌنوُاُيبقىُعمىُبنائوُ،ُىكُاألكثر.
ُ ُالشاطبي ُاألخفشُفكأما ُقكؿ ُاإلضافةذكر ُالمركبُعند ُالعدد ُكقاؿُإعراب ُ"كنقؿ :(3)،

عمىُُأٌنوُاعترضعمييا"ُ،ُكىذاُيدؿُُالقياسُينبغيُفبلُ،ُمرتضاهُغيرُلغةُأنياُييعطىُسيبكيو
ُ.ُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُِّٗ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِٗٔ/ٔالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُِٗٔ/ٔالمقاصدُالشافيةُ(ُّ)
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ؿُ الُ.185ُ ُاددُ عُااألُ ُفُامُ ُؿُ اعُ الفُ ُُـ ا ُاُاؿُ مُ عُاإ ُُف يُاُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

فُا ػػػػػض ُُى ػػػػػر دُاُو ا  ضُاُد  ا ناػػػػػوُ ُالػػػػػذ  ُد ن ػػػػػيُم 
ُ

ػػػػػؼُا  ثاػػػػػؿُ ُإ ليػػػػػوُ ُى    ػػػػػضُ ُم  ُد ػػػػػي فُ ُد  ا
ُ
ُ
ُ

فُا ػػػػػػؿُ ُى ػػػػػػر دُاُو ا  ثاػػػػػػؿُ ُاألق ػػػػػػؿُ ُج  ا ػػػػػػاُم  ُم 
ُ

ؽُ   ُـ ُف ػػػػوا ػػػػ كا ػػػػؿُ ُف ح  اع  ػػػػاُل ػػػػوُ ُج  ك م  ُاحا
ُ ُمعُيستعمؿُأف ،ُكمنياُ:ُأحكاؿُثبلثةُالعددُفمُالمصكغُالفاعؿُالسـ:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادم

ُعاشرُإلىُاثنيفُثاني:ُالتذكيرُفيُفتقكؿُ،ُالجميكرُعندُإضافتوُفيجب،ُُاثنيفُمعُكثانيُمكافؽ
نماُ،ُعشرةُعاشرةُإلىُاثنتيفُثانية:ُُالتأنيثُكفيُ،ُعشرة ُماُمعنىُفيُليسُألنو؛ُُينصبُلـُكا 
ُالبعض،ُإضافةُيمتـزُكماُالعددُمفُكاحداُلككنوُتوإضافُفالتزمت،ُفعؿُعمىُمفرعاُنُكال،ُُيعمؿ
لى ُُبيفُبعضُمثؿُ:بقكلوُأشارُىذاُكا  ُُاألخفشُكذىبُالجميكر،ُمذىبُىذا، ُكالكسائي،

ُثبلثةى"ُ.ُكثالثُيُاثنيفُثاف:ُفتقكؿُإعمالوُجكازُإلىُكثعمبُكقطرب
ُُ(2)قاؿُابفُىشاـُك ُالًعدةُتمؾُبعضُوبُالمكصكؼُأفٌُُليفيدُ،ُأصموُمعُتستعمموُإف ":
ُُفتقكؿُغير،ُالُالمعنية ُإضافةُيجبُكماُأصموُإلىُإضافتوُحينئذُكيجبُ،ُخمسةُوُخامسيُ:
ُ،وُيجكزُإضافةُاألكؿُإلىُالثانيُكالكسائيُكثعمبُأنٌُ،ُكقطربُ،ُزعـُاألخفشُُ،كموُإلىُالبعض

ُ"ُ.ُضاربُزيدُو:ُكنصبُإياهُكماُيجكز
(ُفيُاالستعماؿُمعُغيرهُبناءُ)الفاعؿُاُالعددُالمحكؿُإلى:"ُليذُ(3)قاؿُابفُالقيـُالجكزيةُك

ُعمىُأفٌُ ُلمداللة ُالذمُبنيُمنو ُمعُأصمو ُأفُتستعممو :ُ ُكمنيا ُأحكاؿُ، المكصكؼُبوُُخمسة
ُُخامسيُُفتضيؼُاألكؿُإلىُالثانيُ،ُفتقكؿُ:ُبعضُتمؾُالعدةُالمعنيةُالُغيرُ، كرابعيُُ،خمسةو
،ُ ُأربعةو ُبعضي ُتقكؿُ: ُكما ،ُ ُكاجبةُعنُأربعةو ُاإلضافة ُأجازهُكىذه ُيثبتُبما ُكلـ ُالجميكرُ، د

ُ"ُ.ىدالكسائيُكاألخفشُمفُنصبُالثانيُُشا
ُفتقكؿُ:ُىذاُثالثُيُأجازُاألخفشُالنصبُكالتنكيفُفيُىذاُالقسـُ،ُكقد:ُ"ُ(4)كقاؿُالشاطبي

ُكنحكُذلؾُ"ُ،ُُُأربعةُنُ،ُكرابعُيثبلثةُن
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُ ُُكذكرُالمرادمُ، ،ُ ُالجكزيةُكابفُىشاـ لشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُإعماؿُاسـُكاُابفُالقيـ
،ُُجكازُإعماؿُاسـُالفاعؿُمفُاإلعدادذكرُقكؿُاألخفشُفيُفالفاعؿُمفُاألعدادُ،ُفأماُالمرادمُ

ُ ُ،كذكر ُالجميكر ُبمذىب ُُمعو ُاإلضافة ُكيمـز ،ُ ُاإلعماؿ ُعدـ ُكىك ُفي ُرأيو ُيبد ُكلـ قكؿُ،
ُُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُُّّ-َُّّ/ّانظرُ:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِِٔ/ْأكضحُالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُْْٖ-ّْٖ/ِرُ:ُإرشادُالسالؾُانظُ(ّ)
ُ.ُِٖ/ٔالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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كازُإعماؿُاسـُالفاعؿُمفُاإلعدادُمعُاإلضافة،ُفيُجُذكرُقكؿُاألخفشفكأماُابفُىشاـُ
ُإضافةُيجبُكماُأصموُإلىُإضافتوُحينئذُكيجبُ،كقاؿُابفُىشاـُ:ُخامسُخمسةُ،ُُُفيُنحك:
ُ.المسألةاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُوأنٌُيدؿُ.ُكىذاُُكموُإلىُالبعض

،ُكقاؿُُمفُاألعدادسـُالفاعؿُذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُإعماؿُاالجكزيةُفُالقيـُُكأماُابف
ُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُُعفُقكؿُاألخفشُابفُالقيـ ُاألخفشُ،ُيدؿُىذا ُأجازه :ُُكلـُيثبتُبما
ُاألخفشُ.

ُالشاطبيُ إعماؿُاسـُالفاعؿُمفُاألعدادُ،ُكثـُقاؿُالشاطبي:ُ"ُذكرُقكؿُاألخفشُفكأما
ُكنتُالثانيُمنيم ُإذا ُالرجميفُ، ُثىنىٍيتي ُيصحُأفُككأٌنوُقاسُذلؾُعمىُقكؿُالعربُ: ُ،ُفياىنا ا

ُاٍثنىٍيفُ،ُكىكُبمعنىُ:ُأحديُاثنيفُأكُبعضُاثنيفُ،ُفكذلؾُينبغيُعمىُىذاُأفُيقاؿ:ُ يقاؿ:ُىذاُثافو
ُخمسةنُ،ُكنحكُذلؾ" ُثبلثةنُ،ُبمعنىُكاحديُمفُثبلثةُ،ُككذلؾُرابعيُأربعةنُ،ُكخامسي ُكلـُ.ُُىذاُثالثي

أٌنوُقاـُبتعميؿُمذىبُاألخفشُفيُجكازُُعمىُالرغـُمفُالمسألةيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُإعماؿُاسـُالفاعؿُُ.

ُاذُ كُ فُوُ ياُأ ُكُ وُ ُُـاكُ ُابُ دُ 
ؿُ .186ُ ُُالق وا ُال ىفياميةُ.ُُـاكُ ُدُ  يزُدُ يمالىُ ُعُ مُاجُ ف يا

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ
ي ػػػزُا ػػػى فاي اُـ ُف ػػػيُم  ُـاُال ا ػػػ ثاػػػؿُ ُك  ػػػاُد م  ُم 
ُ

تُ   ي ػػزا ػػر يفُ ُم  شا ُـاُع  صػػاُمُك ك ػػ ُ  ػػم اُش خا
ُ
ُ
ُ

،ُُكالنصب،ُُاإلفرادُفيُالعشريفُكتمييزُاالستفياميةُتمييزُأف:ُُعنيي:ُ"ُ(1)اؿُالمرادمق
ُلؾ؟ُشيكداُنُكـ:ُنحكُ،ُجمعوُيجيزكفُفإنيـ؛ُُلمككفييفُخبلفاُنُفبلـزُإفرادهُأماُُ؟شخصاُنُكـ:ُنحك
ُكأجازُ،امحذكفُنُالتمييزُكجعؿُ،ُالحاؿُعمىُحمموُلصحةُحجةُفيوُليـُيكفُلـُىذاُمثؿُسمعُكلك

ُنحكُالجماعاتُعفُالسؤاؿُكافُإذاُجمعوُبعضيـ ُمفُأصنافاُنُأردتُإذاُ،ُلؾ؟ُغمماناُنُكـ:
ُ"ُ.األخفشُمذىبُكىكُ،ُالغمماف

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ىكُجكازُجمعُالتمييزُُانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُجمعُتمييزُكـُاالستفياميةُ،

ُُ.ُالمسألةفيُىذهُُبعدُكـُاالستفياميةُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفش

                                                           

ُُّّٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
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ؿُ ال.187ُ ُا(ذُ كُ )ُف يُاُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ

ُـا ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػأ ي فُاُك ك  ّكػػػػػػػػػذ اُك  ػػػػػػػػػبُاُو  ي ناى ص  ُو 
ُ

ي يازُ   ػؿُاُد ػوُ ُاوُذ ياػفُ ُى ما ػفُاُص  ػبُاُما ُى ص 
ُ
ُ
ُ

ُمبيـُعددُتكثيرُعمىُالداللةُفيُالخبريةُكـُمثؿُ(ككذاُكأيف)ُأف:ُعنيي"ُ:ُ(1)قاؿُالمرادم
ُ،ُرأيتُرجبلُنُكأيف:ُفتقكؿُ،ُالخبريةُكـُتمييزُبخبلؼُمنصكبُتمييزىاُأفُإالُكالمقدارُالجنس
ُكمنصكباُنُمفرداُنُإالُيككفُالُ(كذا)ُتمييزُأفُالبصرييفُمذىبُكقاؿُالمرادمُ:ُ،ُرجبلُنُكذاُكرأيت
ُ،عنوُبياُيكنىُماُمعاممةُتعامؿُأنياُإلىُالككفيكفُكذىبُ،ُتقدـُكماُمكررةُأكُمفردةُكانتُسكاء
ُأحدُمفُعبداُنُككذاُككذاُ،فصاعداُنُمائةُمفُ،ُعبدُككذاُ،ُعشرةُإلىُثبلثةُعفُنايةك،ُُأعبدُفكذا
ُكعشريفُكاحدُمفُعبداُنُككذاُككذاُ،ُتسعيفُإلىُعشريفُمفُعبداُنُككذاُعشر،ُتسعةُإلىُعشر
ُالبسيطُصاحبُكنقموُ،ُمعطُكابف،ُُالدىافُكابفُ،المبردُذلؾُعمىُككافقيـُ،ُكتسعيفُتسعةُإلى
ُالتسييؿُشرحُفيُؿقاُ،ُاألخفشُعف ُابفُكذىبُ،ُالركايةُالُالرأمُالتفصيؿُىذاُكمستند:

ُُالمركبُفيُمكافقتيـُكىكُ:ُثالثُمذىبُإلىُعصفكر ُفيُكمخالفتيـ،ُُكالمعطكؼ،ُُكالعقد،
ُوأنٌُُكزعـُ،ُبمفُمجركرُكالبلـُباأللؼُمعركؼُبجمعُفيفسرُ،ُالعشرةُإلىُالثبلثةُكىكُ،ُالمضاؼ
ُككذاُكذاُأفُعمىُاتفقكاُكالككفييفُالبصرييفُأفُمفُالسيدُابفُنقموُامُعمىُبناءُالبصرييفُمذىب
ُ."ُنقؿُكماُكليسُ،ُالمركبةُاألعدادُعفُكنايةُكذاُكذاُكأفُ،ُالمعطكفةُاألعدادُعفُكناية

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
انفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُ)كذا(ُىػكُنفػسُمػذىبُالكػكفييفُفييػاُكمػاُىػكُمكضػحُُ

كذكػػرُمعػػوُمػػذىبُالبصػػرييفُ،ُكمػػذىبُابػػفُعصػػفكرُفييػػاُ،ُكلػػـُيبػػدُرأيػػوُفػػيُقػػكؿُُفػػيُاألعمػػىُ،
 .ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُّْْ-ُِّْ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُثُ الُ الثُ ُؿُ صُاالفُ 
ُ

ًُ آرُ  ُفُ ادُ ُةُ يُ فُ لاُا ُُاحُ ر ُشُ ُدُ نُاعُ ُةُ ّيُف ُرُاالصُ ُأل وا  طُ اُشُ فُ خُااألُ ُا
ُرضُّجُااليُ ُفُ امُ الثُ ُفُ رُايُالقُ فُ ُؾُ الُ مُ 
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ُين ُدُاالمُ وُ ُربُ  ُاالمُ ُابُ دُ 
ُباحُ  ُصُ نُ  ُامُ (ُدُ وُا)ذُ ُفُ زُا.ُوُ 188

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ
د ةُمُإفُاُذ وُذ اؾُ ُمػػػػػػػػفُا ػػػػػػػػحا ُا د ان ػػػػػػػػاُص 

 
ُـ   ياػػػػػثُ ُو الاف ػػػػػ ُـ ُح  ػػػػػي ناػػػػػوُ ُالام  ُد ان ػػػػػػاُم 

ُ"اخٍُُ(1)افيأبكُحُقاؿ  أنياُفمذىبُسيبكيوُكاألخفشُُ،فيُكزفُذمُبمعنىُصاحبُُؼُىًمُتُي:
ُ."ُمفتكحُالعيف(ُعىؿُيفىُ)ُعمىُكزف
ُلىو ي ُوالىحميؿُ:ا

كحيثُقاؿُاختمؼُالنحاةُُ؛كزفُذمُبمعنىُصاحبُانفردُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُ
ُفقاؿُأبكُحياف ُ"ُ(ِ)فيُكزفُذمُ، ُكفركُبسككفُالعيفُ: ،ُمذىبُالخميؿُأفُكزفُذمُ)فٍعؿ(

مُ:ُ"ُكاألظيرُأفُالـُذُ(3)حيثُقاؿُأبكُحيافُ،ُ(عىؿُيكمذىبُاألخفشُكسيبكيوُفيُكزفُذمُ)فُى
مفُبابُطكلُ،ُكىكُماُعينوُكاكُكالموُياءُ،ُإنماُىكُمفُذكلُفيككفُياءُ،ُكأفُأصؿُتركيبياُ

ىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُُ.ُُكىكُأكثرُمفُبابُقكةُ،ُكىكُماُعينوُكاكُ،ُكالموُكاك"ُ
ُ.ُالمسألةفيُىذهُ
ُ

ُةُ افُ  ُ الُ ُابُ دُ 
ُ(م اُم)ُكةُ ُرحُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .189ُ

ُ:قاؿُابفُمالؾُُ
ػػػػػػػعُ  م  ػػػػػػػعُاُو  ن ق ػػػػػػػؿُ ُق م يػػػػػػػؿُ ُف يي ػػػػػػػاُم  ُو 

ُ
ػػػػػػػرُ ُف ػػػػػػػىا ُ   ك  ا ػػػػػػػؿُاُل   ػػػػػػػك وفُ ُو  ُي ى ص 

ُ
ُ
ُ

ُالفتحةُالتيُفيُ)معان(كاختمؼُالنحُك:ُ"ُُ(4)قاؿُأبكُحيافُُ ُسيبكيوُفمذىب،ُُيكفُفيُىذه
ُكحالة،ُُاإلفرادُحالةُالمفظُثنائيةُكالكممة،ُُاإلضافةُحالةُكفتحتياُإعرابُفتحةُأنياُإلىُكالخميؿ

وُحيفُكاألخفشُإلىُأنياُكفتحةُفتىُ،ُكأنٌُ،ُ،ُكذىبُيكنسُُزيداُنُرأيتُ:فيُكالفتحةُفييُإلضافةا
،ُكقاؿُالمصنؼُ:ُكىكُالصحيحُ،ُكىكُالـُالكممةُفصارُمقصكرانُأفردتُردُإليياُالمحذكؼُ،ُ

ُتكقعُاالسماءُ ُ،ُفيُمكضعُرفعُكما ُالزيدافُمعان يعنيُمذىبُيكنسُكاألخفشُ،ُقاؿُلقكليـُ:
ألٌفُُلصحيحُماُذىبُإليوُسيبكيوُكالخميؿُ؛كاكرةُُ،ُنحكُ:ُىكُفتىُ،ُكقاؿُأبكُحيافُ:ُالمقص

فيُاألصؿُفيُالمحذكؼُاآلخرُأٌنوُالُيردُلوُآخرهُالُفيُاإلضافةُكالُفيُاإلفرادُُ،ُنحكُ:ُدـُ،ُ
ُ"ُ.ُكيدُكحر

                                                           

ُ.ُٖانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُٖمنيجُالسالؾُُُ(ِ)
ُ.ُٖمنيجُالسالؾُُ(ّ)
ُ.ُِٓٗ-ِٔٗمنيجُالسالؾُ(ُانظر:ُْ)
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،ُمحذكؼُكيداُنوُحذؼُمنوُكفتىُالُأنٌُىناُالذمُلـُتُيمفُالثبلثيُُمعاُنإفُ":ُُ(1)قاؿُالشاطبيُُ
كاألخفشُعمىُأنياُكفتىُ،ُكسيبكيوُكالخميؿُعمىُإنياُُكيدانُ،ُ،ُمختمؼُفيياُ،ُفيكنسُُالمسألةُك

ُالمعنىُكالمفظُ ُيكنسُبدليؿ ُذىبُإليو ُيطكؿُ،كاألصحُما ُمذىبو ُفيُصحة ُكالكبلـ كليسُُ،
ُ"ُ.مقصكدانُىنا

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ذكرُففأماُأبكُحيافُفتحةُالتيُفيُمعانُ،ُذكرُأبكُحيافُ،ُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُالُ

يوُالخميؿُ،ُسيبكيوُ،ُىكُقكؿُاألخفشُفيُاعتبارُفتحةُمعاُُكفتحةُفتيُُ،ُكثـُقاؿُ:ُماُذىبُإل
ُ.ُالمسألةكيدؿُىذاُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُالصحيحُ.

فتىُ،ُثـُُفتحة:ُثؿم،ُذكرُقكؿُاألخفشُفيُاعتبارُالفتحةُفيُمعانُ،ُفييُعندهُفُكأماُالشاطبيُ
ُذىبُإليوُيكنسُبدليؿُالمعنىُكالمفظُ،قاؿُالشاطبيُ:ُ كمذىبُيكنسُىكُمذىبُُكاألصحُما

ُ.ُالمسألةكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُُاألخفش،ُ
ُرُ ادُ صُ المُ ُةُ ي ُن ُداُا ُُابُ دُ 
ُ(ًو ُ )وُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ .190ُ

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ز ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  ك ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػةُمُو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػُى زا م  ُ و اجا

ُ
ػػػػػػػػاؿُ   م  ػػػػػػػػفُاُإجا ػػػػػػػػ ُمُم  مُّ ػػػػػػػػ ُى ج  م  ُى ج 

ُ
ُ
ُ

أُكىضكءانُُأماُتفعَّؿُفمصدرهُتفعُّؿُ،ُكقدُشذُفيُتفعَّؿُفىٍعكؿُ،ُقالكاُ::ُ"(2)قاؿُأبكُحياف تكضَّ
ُُ"ُ.عمىُفعموُعندىماُنعتُلمصدرُمحذكؼُجارُو(كءضُيكُى)فإفُ،ُخبلفانُألبيُالحسفُكابفُالسراجُ

ُالق ُمعاني ُكتابو ُاألخفشُفي كءُي:"(3)رآفكقاؿ ُكىكُالكىضي ُُالماء: كءُي، ُ،ُالفعؿُكىكُكالكيضي
ُ."ُكاحدُمعنىُفيُلغتافُأنيماُكزعمكا

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُأبكُحيافُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُكضكءُ ُانفرد ُاألخفشُكابفُالسراجُنعتُ، حيثُاعتبره

"ُكقدُشٌذُ:ُُ(4)أبكُحيافُكذكرُ.ُالمسألةلمصدرُمحذكؼُجارُعمىُفعموُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُ
فيُكزف)تفٌعؿ(ًُتًفٌعاؿُ،ُفقالكاُ:ُتكٌمـًُتًكبٌلمانُ،ًُفٍعًمياءُ،ُفقالكاُ"ُتكٌبرًُكًبٍرياءُ،ُكفىعىميكتُ،ُفقالكاُ:ُ

كتاُن بىري ٌبرُجى ُُكبعضيـُيسميُىذاُالنكعُاسـُالمصدر"ُ.ُ،ُتىجى
ُ

                                                           

ُ.ُُِٕ/ْ(ُالمقاصدُالشافيةُُ)
ُ.ُّْٔ(ُمنيجُالسالؾُِ)
ُ.ٕٓ/ُ(ُمعانيُالقرآفُلؤلخفشُّ)
ُ.ُّْٔ(ُمنيجُالسالؾُْ)
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ُفيُا ُ ؿُالُاىُ  ُا(ُمُ ؿُ  ُ فُااُا،ُوُ ُؿُ  ُ فُاىُ )ا ُافُ زُ وُ ُفُايُمُ ىُ الُُّرُ ادُ صُ المُ .191ُ

ُفُمالؾُ:قاؿُاب
ذُ وُ  ػػػػػػػػػػى    ػػػػػػػػػػى   اذ ةُمُا ا ُـ ُا ا ُـاُث ػػػػػػػػػػ ُاق ػػػػػػػػػػ
ُ

ػػػػػػػػةُم  ال دػػػػػػػػاُمُإق ام  ُـاُالى ػػػػػػػػاُذ اُو غ  ُل ػػػػػػػػز 
ُ
ُ
ُ

ُىكُمعتؿُ"ُ:ُ(ُ)قاؿُأبكُحياف ُكافُعمىُكزفُاستفعؿُكأفعؿُ،ُمما ذكرُالمصنؼُأفُما
ُالتاءُفييم،ُالعيفُيأتيُعمىُاستفعاؿُ فعاؿُإالُأٌنوُيحذؼُأحدُحرفيُالعمةُ،ُكتمـز ُاُغالبانُ،كا 

ُكاستبافُاستبانةُ،ُكاألصؿُاستعٍُ ،ُ ُ ُاستعاذة ُاستعاذ ُكاستبٍُفنقكؿ: ُالمصادرُكاذ ُفعيفُىذه يافُ،
قاءُحركةُالعيفُعمىُالساكفُمعتؿُفمماُأعمتياُالعربُفيُالفعؿُأعمتياُفيُالمصدرُ،ُكذلؾُبإل

فعاؿُ،،ُكبعدىاُألؼُاستفعاؿُتُفسكنٌُ،ُُقبميا كعكضُمنوُ،ُُسقطُأحدىماف،ُفالتقىُساكنافُُكا 
ؽُاجتماعُالساكنيفُأفُألفُح؛ُكالفراءُأفُالساقطُعيفُالمصدرُُ،ُكمذىبُاألخفشُ،ُتاءُالتأنيث
ُ"ُ.ُيسقطُاألكؿ

ُالمرادمُك ُ(ِ)قاؿ ُاستعُك": ُقياسُمصدره ،ُ ُاستفعؿ ُعمىُكزف ُاستعكذ ،ُ ُاستعاذ ُ،ُأصؿ اذ
ُ ُفنقمتُحركتيا ُفحذفتُإحداىمفأعمتُالكاك، ُألفافُ، ُفاجتمع ،ُ ُكقمبتُألفان ُا ُعندُ، كىيُالزائدة

ُ.ُ"كبدؿُالعيفُعندُاألخفشُكالفراءُالخميؿُكسيبكيوُ،
(ُبمحاؽُالياءُفيُآخرهُعكضانُمفُأحدُالحرفيفُالمعتميفُبعدُؿ)اإلفعا:ُ"ُ(ّ)كقاؿُالشاطبي

ماُاأللؼُعمىُرأمُالخميؿُكسيبكيو،ُإماُالعيفُعمىُرأمُاألخفشُُحذفوُ، ،ُفيككفُُكالفراءُ،ُكا 
ُُ.ُ"(يبقىُبعدُالحذؼُ)إفالةُأكُإفعمةُك،ُأصموُ)إفعالة(ُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
دمُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُالمصادرُالتيُعمىُكزفُ)استفعاؿُكُكالمراذكرُأبكُحيافُ،ُ

ُأبكُحيافُ،ُُإفعاؿ( ذكرُقكؿُاألخفشُفيُأفُالمحذكؼُمنياُىكُعيفُالمصدر،ُثـُذكرُففأما
،ُكسيبكيوُىكُألؼُإفعاؿُ،ُكاستفعاؿ،ُذىبُالخميؿُ:ُ"كمُ(4)مذىبُالخميؿُكسيبكيوُفييماُ،ُُفقاؿ

كاألكؿُأصميُفحذؼُالزائدُأكلىُ،ُكثـُقاؿُأبكُحيافُ:ُكيظيرُترجيحُمذىبُ،ُألفُالثانيُزائدُ
ألنوُليسُ،ُكالفراءُبقمةُالعمؿُفيُمذىبيماُ،ُككثرةُالعمؿُفيُمذىبُالخميؿُكسيبكيوُ،ُاألخفشُ

بداؿُالكاكُ،ُاكنيفُ،ُكفيُمذىبُالخميؿُفيوُحذؼُفيُمذىبُاألخفشُكالفراءُإالُحذؼُأكؿُالس كا 
لكفُليماُأفُيقكالُكماُأيبدلتُفيُالفعؿُأيبدلتُفيُالمصدرُليجرمُ،ُكالياءُالساكنةُألفانُ،ُالساكنةُ

فالةُكزنيماُبعدُالحذؼُعمىُالمذىبُاألكؿُ،ُُدالفعؿُكالمصدرُعمىُنسؽُكاح ،ُكعمىُ:استفالةُكا 
فعمةالمذىبُالثانيُ ُ.ُالمسألةوُيكافؽُاألخفشُفيُىذهُيبدكُمفُكبلموُأنٌُ".ُ:استفعمةُكا 

                                                           

ُ.ُّْٔمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُٖٓٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُّْٔ/ْالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُّْٔمنيجُالسالؾُُ(ْ)
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ُالمرادمُ ُالتيُعمىُكزف)استقعاؿُفكأما ُالمصادر ُقكؿُاألخفشُفيُحذؼُالعيفُمف ذكر
فعاؿ(ُ، ضافةُالتاءُفيُآخرُىذهُالمصادرُبعدُالحذؼُ،ُكا  فالة(ُ،ُُكا  كتصبحُعندهُ)استفالةُ،كا 

ُ.ُالمسألةيُىذهُكذكرُمعوُقكؿُالخميؿُكسيبكيوُ،ُكلـُيبدُرأيوُف
ُتاءُفيُذكرُقكؿُاألخفشُفيُحذؼُعيفُالمصدرُفالشاطبيُُأما ضافة ُكا  مفُ)اإلفعاؿ(

،ُفيصبحُكزنوُبعدُالحذؼ)إفالة(ُ،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُفيُحذؼُألفياُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُآخرة
ُ.ُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُُيف ُ الُاُورُ  ُ كُامُ ضُدُ  ُ ىُ يُالمُ ثُ   ُالثُُّؿُ  ُاالفُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.192
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػػػؿُ  ػػػػػػػػد رُ ُق ي ػػػػػػػػاس ُُف  ا ُالم   ػػػػػػػػد  ُم صا
ُ

ػػػػػػػػػػػػفُا  ػػػػػػػػػػػػر دُ ُث  ث ػػػػػػػػػػػػةُ ُذضُم  ُر د اُك 
ُ
ُ
ُ

ُبفتحُمصدرىماُفقياسُكفىًعؿُفىعىؿُ،ُثبلثةُذمُمفُالمعدل :ُقكلوُشمؿ :ُ"ُ(ُ)قاؿُالمرادم
سكاف،ُُالفاء ًرب:ُنحكُ،ُلعيفاُكا  ٍرباُنُضى ُفىٍيمانُ،ُُ،ُضى ـى ُ،ُقيدُببلُفييماُمقيسُوأنٌُُىرهكظاُكفىًي

ُلىٍقمانُ،ُكقاُالعيفُكقيدُالفعؿُالمكسكر ـى ُشىٍربانُكلىًق ُعمبلنُبالفـُنحكُ:ُشىًربى ـى ؿُفيُالتسييؿُبأفُييٍفًي
ُُُُ"ُ.،ُبؿُمطمقانُُاألخفشالمرادمُ:ُكلـُيقيدهُسيبكيوُأكُ

ُذكرُفيماُفعؿُىعمُيقاسُإنما:ُُفقيؿ،ُُىناُالقياسُمعنىُفيُختمؼا:ُ"ُ(ِ)كقاؿُالمرادم
ُ،ُغيرهُسماعُعدـُعند ُ ُكقؼُعنده ُفإفُسمعُغيره كىكُمذىبُسيبكيوُكاألخفشُ،ُكقيؿُ:ُُ،

ُ"ُ.اعُبغيرهُ،ُكىكُظاىرُقكؿُالفٌراءيجكزُالقياسُمعُكركدُالسم
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

انفػػردُالمػػرادمُبػػذكرُلؤلخفػػشُقػػكليفُفػػيُمصػػدرُالفعػػؿُالثبلثػػيُ،ُفػػالقكؿُاألكؿُ:ُلػػـُيقيػػدُُ
شُالقياسُفيُالفعؿُالمتعدمُمكسكرُالعيفُ،ُبؿُجعموُمطمقانُ،ُفكؿُفعؿُيككفُمتعديانُعمىُاألخف

(ُ،ُكالقػػكؿُالثػانيُ:ُيسػتخدـُالقيػػاسُفػيُمصػادرُاألفعػػاؿُ (ُيكػكفُمصػػدرهُعمػىُكزف)فىٍعػؿى كزف)فىًعػؿى
ُ.ُالمسألةالثبلثيةُعندُعدـُكجكدُالسماعُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكليُاألخفشُفيُىذهُ

ُ ُفي ُإلىُالرجكعُقبؿُمطرداُنُقياساُنُاستخدامياُيصحُالُالثبلثيُالفعؿُمصادرالراجح
نماُعميو،ُكالعثكرُعنوُالبحثُبعدُكحدهُالمسمكعُعمىُاالقتصارُكيجبُ،ُالسماع ُتستخدـُكا 

ُ.ُالعربُمفُمسمكعُمصدرُلمفعؿُيككفُالُحيفُالمصدرُإلىُلمكصكؿُكاألقيسُالضكابط
ُ
ُ

                                                           

ُ.ُِٖٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِٖٔ/ِتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
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ف ةُ ُابُ دُ  ُالم ش د ي ةُ ُالص 
ُالُ.193 ؿ  ف ةُ ُيُافُ ق وا ُالم ش د ي ةُ ُالص 

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػػف ةُ  ػػػػػػػػفُ ُص  ىمحا   ػػػػػػػػرُُُّا ا ػػػػػػػػػؿُ ُج  ُف اع 

ُ
ػػد ي ةُ ُد ي ػػاُم  انػػ ُم  ُـ ُالم شا ػػ ػػؿُ ُا ا ُالاف اع 

ُ
ُ
ُ

ُحياف ُأبك ُمنوُُ(ُ)قاؿ ُفيجرم ُعمكمان ُييٍشبو ُما ُالبابُمنيا ُىذا ُالصفاتُفي ُأف ُ"اعمـ :
المذكرُعمىُالمؤنثُ،ُكالمؤنثُعمىُالمذكرُ،ُكىيُالمذكرُعمىُمثموُ،ُكالمؤنثُعمىُمثموُ،ُُك

كؿُصفةُيصمحُمعناىاُلمذكرُكالمؤنثُ،ُكقسـُفيوُخبلؼُ،ُكىكُكؿُصفةُلفظياُصالحُلممذكرُ
كالمؤنثُ،ُكالمعنىُخاصُبأحدىماُفمذىبُمعظـُالنحكييفُإلىُأنوُالُيجكزُتشبييوُعمكمانُبؿُ

مررتُبرجؿُ:ُاالبفُُ،ُكلـُيجيزكاُُخصكصانُفأجازكاُ:ُمررتُامرأةُحائضُالبنتُكبرجؿُخصيٌُ
ُ.ُلؾُأبكُالحسفُاألخفشُىذاُنقؿُأصحابناذُزحائضُالبنتُ،ُكالُبامرأةُخصٌيُاالبفُ،ُكأجا

إماُتككفُصالحةُ،ُقاؿُالمصنؼُفيُكتابُالتسييؿُ،ُكىيُيعنيُُالصفةُفيُىذاُالبابُ
أكُخاصةُبأحدىماُمعنىُ،ُُأكُلفظانُالُمعنى،ُأكُمعنىُالُلفظانُ،ُلممذكرُُكالمؤنثُمعنىُكلفظانُ

الُضدىاُخبلفانُلمكسائيُُكالبكاقيُتجرمُعمىُمثميا،ُفاألكلىُتجرمُعمىُمثمياُكضدىاُُ.كلفظاُن
كقاؿُفيُالشرحُماُممخصوُمعنىُالُلفظانُكحسفُ،ُكمعنىُالُلفظانُكعجزاءُ،ُكلفظانُالُُكاألخفش

كأكمرُ،ُكىكُالكبيرُفظانُمعنىُكأتكـُ،ُكىيُالتيُاختمطُمىسمكاىاُ،ُكخاصةُبأحدىماُمعنىُكل
نعةُمفُالجماعُ،ُكتسمىُككعفبلءُكىيُالتيُفيُرحمياُصبلبةُماُالكىمىرةُ،ُكىيُرأسُالذكرُ،

ُعجزاءُىُكالُيقاؿُمررتُبرجؿُوُتيياُ،نٌُجاريتياُعفبلءُكُىُأمتياُأتكُـوُعجزاءُىُ:ُمررتُبامرأةُوعفمةُيقاؿ
ُ"ُ.ُنحكُذلؾُ،ُأجازهُالكسائيُكاألخفشُكال،ُأمتوُ

ُوالىحميؿُ:ُالىو ي 
ُالمشبية ُاألخفشُفيُالصفة ُأقكاؿ ُبذكر ُحياف ُأبك ُأفُتصؼُبياُُانفرد ُفييا التيُتجكز

،ُكلـُيبدُرأيوُفيُُاالبفُخصيٌُُبامرأةُكالُ،ُالبنتُحائضُبرجؿُمررت المذكرُكالمؤنثُ،ُنحكُ:
تفاؽُعمىُكالنقؿُاألكؿُيقتضيُاال،ُ:"ُفبيفُالنقميفُماُترلُمفُالفرؽُُ(ِ)،ُكلكنوُقاؿُالمسألةىذهُ

نماُخبلؼُأبيُُ،أكُلفظوُالُمعناهُخاصُبأحدىما،المنعُفيماُكافُلفظوُكمعناهُخاصُبأحدىماُ كا 
ُالقسـُ،ُكفيُالقسميفُ الحسفُفيماُيصمحُلفظانُالُمعنىُ،ُكنقؿُالمصنؼُأفُالخبلؼُفيُىذا

فُمبموق كُكعمىُضدىاُ،ُكقاؿُأب،ُىبُالكسائيُكاألخفشُجكازُجريافُالثبلثُعمىُمثمياُذ،ُكا 
كمخصصُالدارُ،ُكبامرأةُخصيُُزُاألخفشُمررتُبرجؿُحائضُالمرأةُجعفرُالنحاسُ:ُأجا

ُ"ُ.عممتوُحدُمفُالبصرييفزكجُكالُيجيزُذلؾُالكسائيُ،ُكالُأال

                                                           

ُ.ُّٓٓانظر:ُمنيجُالسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّٓٓمنيجُالسالؾُُ(ِ)
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ُؼُ رُ صُ نُاُيُ اُلُ مُ ُابُ دُ 
(ُوُ وُ يفُ)جُ وُ ناُىُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.194 ُىاُوُ حُانُ ار 

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ذ ا ؿُ ُو  ػػػػػػػػػػػى    ػػػػػػػػػػػوُ ُاع  نا ػػػػػػػػػػػالجُ ُم  ُو ار ضُ ك 
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرّاُمُر فا ػػػػػػػػػػػػػػػػػاُم  ج  ػػػػػػػػػػػػػػػػػار ضُو  ُك   
ُ
ُ
ُ

:ُ"ماُكافُالجمعُالمكازف)مفاعؿ(ُمعتبلنُ،ُلوُحالتافُ:ُإحداىاُ:ُأفُيككفُُ(ُ)قاؿُالمرادم
ُ؛ُفإفُكافُآخرهُياءُقبمياُكسرةُ،ُأجرمُفيُرفعوُُك هُمجرلُاجُراآخرهُياءُقبمياُكسرة،ُنحكُ:ُجكارو

(ُكن ُكاختمؼُفيُتنكيفُ)جكارو ُالمنقكصُ، ُتنكيفُاالسـ ُإلىُأٌنو ُفذىبُسيبكيو ،ُ ُكجران ُرفعان حكه
عكضُعفُالياءُالمحذكفةُ،ُكالُتنكيفُصرؼُُ،ُكذىبُالمبردُكالزجاجُإلىُأٌنوُتنكيفُعكضُ
عفُالياءُ،ُثـُحذفتُالياءُاللتقاءُالساكنيفُ،ُكذىبُاألخفشُإلىُأٌنوُتنكيفُصرؼُ؛ُألفُالياءُ

ُالمف ُكبقي ،ُ ُمفاعؿ ُزالتُصيغة ُتخفيفان ُحذفت ُمذىبُلما ُكالصحيح ُفانصرؼُ، ،ُ ُكجناح ظ
ُ"ُ.سيبكيو
ُ"كذىبُاألخفشُإلىُأفُتنكينوُتنكيفُتمكيفُ؛ُألفُصكرتوُبعدُ:ُ(ِ)قاؿُابفُجابرُاليكارمُك

ُكصارُلوُنظيرُفيُاآلحاد"ُ.ُاح(ُ،جن،ُقدُصارتُعمىُلفظُ)حذؼُالياءُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ

نكيفُالذمُيمحؽُفيُالجمعُالذمُقكؿُاألخفشُفيُالتُكابفُجابرُاليكارم،ُُذكرُالمرادم
ُالم ُفأما ،ُ ُمعتبلن ُالرفعُذكرُقكؿُاألخفشُفيُتنكيفُ)جكارُوفرادمُعمىُكزف)مفاعؿ( ُفيُحالة )

ُ ُذكرُمعوُقكؿُسيبكيوكالجر،ُكىكُعنده ُ،ُ،ُتنكيفُصرؼُ، كقاؿُعفُمذىبُُكقكؿُالزجاجُ
ُ.ُمسألةالسيبكيوُ:ُكىكُالصحيحُ.ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

(ُ،ُكىكُعندهُتنكيفُتمكيفُ،ُكلـُفكأماُابفُجابرُاليكارمُ ذكرُقكؿُاألخفشُفيُتنكيف)جكارو
:ُ"كذىبُالزجاجُإلىُأٌنوُعكضُُ(ّ)يبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُ،ُفقاؿ

الذمُعفُالحركةُ،ُُكقاؿُابفُجابرُاليكارمُ:ُكىكُمردكدُ،ُبعدـُالتعكيضُمنياُفيُالمقصكر،ُُك
دُإلىُأفُفيُغيرُالمنصرؼُتنكيانُمقدرانُُ،ُبدليؿُرجكعيـُُرالُينصرؼُ،ُكىكُأكلىُ،ُكذىبُالمب

ُالتنكيفُ،ُ ُمنيا ُالياءُألجموُ،ُكعكضكا (ُمكجكدانُ،ُكحذفكا إليوُعندُالضركرةُ،ُفقدركهُفي)جكارو
ُ.ُ"كقاؿُابفُجابرُاليكارمُ:ُكردُبأفُحذؼُالساكفُاللتقاءُساكفُمتكىـُالُنظيرُلو

ُ

                                                           

ُ.ُُُٗٗ-ُُٖٗ/ّانظرُ:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُٓٗ/ْشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ِ)
ُ.ُٓٗ/ْشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ّ)
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ُال.195ُ ؿ  ُاويؿ(ر ُ ُ )ُؼُ رُاصُ ُيُافُ ق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػػػػػػػػػػر او يؿُ  ل    ػػػػػػػػػػػػػػػعُ ُد يػػػػػػػػػػػػػػػذ اُو  ما ُالاج 
ُ

ػػػػػػػد وُ   ػػػػػػػوُـ ُاقاى  ػػػػػػػ ُش  ػػػػػػػعُ ُع م  نا ُالام 
ُ
ُ
ُ

ُفمنع،ُُمفاعيؿُمثاؿُعمىُجاءُأعجميُانُ،ُمفردُاُناسمُسراكيؿُأفُفاعمـ":ُُ(ُ)قاؿُالمرادم
:ُبقكلوُكنبو،ُُشبوُالجمعُبيذاُكسراكيؿ:ُُلوُكبقُأشارُكليذاُ،ُفيوُالجمعُصيغةُلكجكدُ؛ُالصرؼ
:ُكجييفُفيوُأفُزعـُلمفُخبلفاُنُكاحداُنُكجياُنُالصرؼُمفُممنكعُوأنٌُُإلى،ُُالمنعُعمكـُاقتضى
ُبعضُأفُاألخفشُنقؿ:ُقمت،ُُالعربُعفُيثبتُلـُصرفوُإف:ُالمصنؼُكقاؿ،ُُكالصرؼ،ُُالمنع
ُ."ُُمفرداُنُاسماُنُجعؿُإذاُالنكرةُفيُيصرفوُالعرب

ُ:ُي ُوالىحميؿالىو 
انفردُالمرادمُبذكرُنقؿُاألخفشُعفُبعضُالعربُبصرؼُ)سراكيؿ(ُإذاُكانتُنكرةُمفردة،ُ

ُثـُالتقدير،ُفيُسركالةُجمعُوكأنٌُُ،ُعربيُسراكيؿُأفُإلىُبعضيـُذىب:ُ"ُ(ِ)كثـُقاؿُالمرادم
ُوٌنُأُاألخفشُذكر:ُقمت،ُُيسمعُلـُسركالةُبأفُكردُ،ُالمفردةُاآللةُىذهُعمىُجنسُاسـُأطمؽ
ُألنياُ؛ُسراكيؿُفيُلغةُسركالةُأف:ُأحدىما،ُكيردُىذاُالقكؿُكجيافُ:ُُسركالةُالعربُمفُسمع
ُُاألجناس،ُأسماءُفيُيثبتُلـُالنقؿُأف:ُكاآلخر.ُالكافيةُشرحُفيُذكرُكماُلياُجمعاُنُكليسُبمعناه
نما ُ.ُالمسألة"ُ.ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُاألعبلـُفيُيثبتُكا 

ُيؿاعُ فُ مُ ُوُاؿُاُ اعُ فُ مُ ُفُ زُا ُوُ مُ عُعُ مُاجُ الُاُوُ يُدُ اُ  مُ مُ ُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُ.196
ُقاؿُابفُمالؾ:
فُا ػػػػػػػػاُاوُاُ  ػػػػػػػػم يُ ُد ػػػػػػػػوُ ُو ا  ػػػػػػػػؽُاُد م  ُل ح 
ُ

ػػػػػػػر اؼُ ُد ػػػػػػػوُ   ناص  نا  ػػػػػػػوُ ُف الا ػػػػػػػؽُاُم  ُي ح 
ُ
ُ
ُ

ُبوُؽألحُبماُأكُمفاعيؿُأكُمفاعؿُعمىُالذمُالجمعُمفُبوُسيميُماُأف:ُيعني:ُ"ُ(ّ)قاؿُالمرادم
ُ-رجؿُاسـُ-ُكمساجدُمحقؽُجمعُعفُمنقكالُنُكافُسكاءُ،ُالصرؼُمفُيمنعُأفُفحقو،ُُكسراكيؿ
ُأكُالجمعيةُأصالةُمعُالصيغةُمفُفيوُماُصرفوُمنعُفيُكالعمة:ُُالشارحُقاؿ،ُُكشراحيؿُكمقدر
ُ:ُقمتُ.ُاألكؿُدكفُالثانيُالتعميؿُمقتضىُعمىُانصرؼُتنكيرهُطرأُفمكُ،ُمقامياُالعمميةُقياـ

ُالجمعية،ُلذىابُصرفوُالمبردُكمذىبُ،ُبأصموُلشبيوُالتنكيرُبعدُينصرؼُالُوأنٌُُسيبكيوُمذىب
ُُالصرؼُمفُسراكيؿُمنعكاُألنيـُ؛ُسيبكيوُقكؿُكالصحيحُ،ُالقكالفُاألخفشُكعف ُنكرةُكىك،
ُ"ُ.الصحيحُعمىُجمعاُنُكليس

ُ

                                                           

ُ.َُُُِ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُِِ-َُُِ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
َُُِّ/ّلؾُتكضيحُالمقاصدُكالمساُ(ّ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
مُعمىُكزفُمفاعؿُأكُمفاعيؿُأكُماُانفردُالمرادمُبذكرُقكليُاألخفشُفيُالجمعُالذ

قكؿُسيبكيوُ،ُكقكؿُالمبردُ،ُقاؿُالمرادمُ."ُكالصحيحُقكؿُسيبكيوُ،ُألنيـُُ:ىماُكألحؽُبيماُ،ُ
كىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُُُمنعكاُسراكيؿُمفُالصرؼُكىكُنكرةُ،ُكليسُجمعانُُعمىُالصحيحُ

ُ.ُذمُيكافؽُفيوُالمبردكاعتراضوُعمىُقكؿُاألخفشُالُ،ُاألخفشُالذمُيكافؽُسيبكيو
ُ()ر م افُؼُ رُاصُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.197

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػاو ضُاُذ اؾُ ك  ُف  ا ن ػػػػػػػػػاُز ائ ػػػػػػػػػد  ُاُح 
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ي ان اُك غ ط ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافُ ُ  ك أصا ُو 
ُ
ُ
ُ

ُ"ُ(ُ)قاؿُالمرادم ُيعني: ،ُُفعبلفُكزفُفيُالعمميةُمعُالصرؼُيمنعافُفعبلفُزائدمُأف:
ُنحكُغيرهُكفي ُُحمداف: ُُكعثماف، ُُرافكعم، ُالتعميـُعمىُنبوُكقدُ،ُكأصبيافُكغطفاف،

ُلكثرةُ؛ُالصرؼُمنعُإلىُكسيبكيوُالخميؿُفذىب،ُُبرمافُسميتُكلك ،ُكقاؿُالمرادمُ:بالتمثيؿ
ُ.ُ"أكثرُالنباتُفيُفعاالُألفُ؛ُصرفوُإلىُاألخفشُكذىبُ،ُذلؾُنحكُفيُالنكفُزيادة

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
كُسميتُبرمافُ،ُأجازُاألخفشُصرفوُ،ُكذكرُمعوُانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُل

ُمثؿُأصميةُنكنو:ُاألخفشُقاؿ:ُ"ُ(ِ)،ُكقاؿُالمرادمُمنعُالصرؼُ،ُحيثقكؿُالخميؿُكسيبكيوُ
ُلككنوُالُ،ُأصميةُأنياُكالصحيحُ،ُالنباتُيعنيُ،ُفعبلفُمفُأكثرُفعاالُألفُ؛ُكحماضُقراص
ُ.ُالمسألةفقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُامىُمُككىذاُيدؿُع.ُ"ُاالشتقاؽُفيُلثبكتياُبؿُ،ُنباتُاسـ

وُ مُ جُاعُ ُفُاكُ يُ ُُـااُلُ طُمُ  ُ الوُ ُفُ اكُ ثيُال ُُّ الثُُّ.198 ُركُ ذُ مُ ُفُاعُ ُوؿُ قُ نُاُمُ لُ ياُم
ُ:ُقاؿُابفُمالؾ
ي ػػػػػافُ  جا ك يراُمُالا  ػػػػػاُـ ُف ػػػػػيُو  ػػػػػد ؽُاُى ػػػػػذا   ُ

ُ
ػػػػػػةُمُ  م  ناػػػػػػدُ ُو ع جا ناػػػػػػعُ ُكي  ػػػػػػؽُاُو الم  ُاح 

ُ
ُ
ُ

ُمذكرُعفُمنقكالُنُكال،ُُأعجمياُنُيكفُلـُإذا،ُُالكسطُالساكفُالثبلثيُفإ:ُ"ُ(ّ)قاؿُالمرادم
ُكقاؿُالجميكر،ُمذىبُكىذا،ُُصرفوُمفُأحؽُمنعوُبأفُصرحُكقد ،ُكالصرؼُ،ُالمنعُفيوُيجكز
ُإلىُكاألخفش:ُقيؿ،ُُالزجاجُكذىبُجمي،ُغمطُكىك:ُُىشاـُابفُقاؿُ،ُأفصحُالصرؼ:ُعميُأبك
ُُالزجاجُقاؿُ،ُالمنعُمتحتـُوأنٌُ ُيمنعافُعمتيفُاجتماعُأكجبوُحكماُنُيغيرُالُسككفالُألف:

ُاسـُيرددكفُالُألنيـُ؛ُفيد:ُنحكُصرفوُيجكزُالُبمدُاسـُكافُماُأفُإلىُالفراءُكذىبُالصرؼ،
ُ"ُ.ىندُبخبلؼُالكبلـُفيُيكثرُفمـُ،ُغيرىاُعمىُالبمدة

                                                           

ُ.َُُِٔ-َُِٓ/ّتكضيحُالمقاصدُُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُِْٓ/ّتكضيحُالمقاصدُُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.َُُِٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُالثبلث ُكالُإذُالساكفُالكسطُ،ُيانفرد ،ُ ُيكفُأعجميان ُلـ ا

عفُمذكرُ،ُحيثُمنعوُاألخفشُمفُالصرؼ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُفيُصرؼُأكُعدـُمنقكالنُ
ُ.ُالمسألةصرفوُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ؿُ الُ.199 ُيدكُ وُاالىُ ُيُاف  ؿُفُ ُؿُ دُاعُ ُف يُاُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ُـ  ن ػػػػػػػعُاُو الا  م ػػػػػػػ ف وُ ُاما ػػػػػػػرا ػػػػػػػدُ ُإفُاُص  ُلع 
ُ

ػػػػػػػػػػػؿُ ُ  ك يػػػػػػػػػػػدُ ُك ف    ػػػػػػػػػػػث    ُاوُاُالى وا ُك 
ُ
ُ
ُ

ُالمرادم ُمكا"ُ:ُ(ُ)قاؿ ُأربعة ُفي ُالعممية ُالصرؼُمع ُيمنع ُىذاُضالعدؿ ُاشتمؿ ُكقد ،ُ ع
معُالبيتُعمىُمكضعيفُ،ُكمنيماُ:ُفيعىؿُفيُالتككيدُ: كقكلؾُ:ُمررتُ،ُكتكابعوُُكالمرادُبوُجي

معُ،ُأماُعدلوُففيوُأقكاؿبالينداتُ ُمؤنثُفعبلءُجمعُألنوُ؛ُفعبلكاتُعفُمعدكؿُوإنٌُ:ُقيؿ :ُجي
ُاختيارُكىكُ،ُكالتاءُباأللؼُيجمعُأفُالمؤنثُحؽُفكاف،ُُكالنكفُبالكاكُالمذكرُجمعُكقد،ُُأفعؿ

ألفُقياسُأفعؿُفعبلءُأفُيجمعُمذكرهُكمؤنثوُعمىُفيٍعؿُ؛ُكقيؿُ:ُمعدكؿُعفُفيٍعؿُ،ُُالمصنؼ
:ُكقيؿُ،،ُكالسيرافيُ،ُكاختارهُابفُعصفكرُ،ُكحمراءُ،ُكىكُقكؿُاألخفشُفيُأحمرُمرُحُيحكُ:ُن
ُ".كصحراءُُاسـُجمعاءُألفُ؛ُفعاليٌُُعفُمعدكؿُوإنٌُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
معُكىك"ُ:ُانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُعدؿُفيعىؿُفيُالتككيد ُكبيصعُ،ُككيتعُ،ُجي

ُغيرُمفُمعرفةُكنولكُالعمـُبذلؾُفشابيتُالمؤكدُضميرُإلىُاإلضافةُبنيةُمعارؼُفإنياُكبيتع،
،ُكىكُعندُاألخفشُمعدكؿُمفُفيٍعؿُ؛ُألفُُ(ِ)المؤنثُالجمعُبياُيؤكَّدُيُأسماءُهُكىيُ،ُلفظيةُقرينة

قياسُأفعؿُفعبلءُ،ُكذكرُمعوُقكؿُابفُمالؾُفيُعدلوُ،ُكقكؿُآخرُلـُينسبوُلصاحبوُ،ُكلـُيبدُ
ُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ.ُ

                                                           

ُ.ُُُِٔ-ُُِٓ/ّانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُِٖ/ِكجامعُالدركسُالعربيةُُُِٔ/ّانظر:ُشرحُاألشمكنيُُ(ِ)
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ؿُ الُ.200 ُاًدُ النُ ُيُاؿُفُ  ُف  ُ إلُ ُوؿُ دُ  ُاالمُ ُف يُاُق وا

ُالمرادم ُ"ُ(ُ)قاؿ ُُكالتعريؼُلمعدؿُالصرؼُالممنكعُمف: ُمفُعمماُنُلغيرهُيصمحُفبل،
ُمفُأحؽُكىك:ُُالمصنؼُقاؿرُ،ُمُىعُيُحكـُفحكمو،ُُؽسُىكفُيُدركغُي،ُُالنداءُفيُؿعُىفيُُإلىُالمعدكؿ

ُاألخفشُكذىب.ُسيبكيوُمذىبُكىكُ،ُمقدرُعمرُكعدؿ،ُُمحقؽُعدلوُألفُ؛ُالصرؼُبمنعُعمر
ُصرفو"ُ.ُإلىُالسيدُابفُكتبعو،ُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُ ،ُ ُالنداء ُفي ُفيعؿ ُإلى ُاألخفشُفيُصرؼُالمعدكؿ ُقكؿ ُالمرادمُبذكر ُمعوُانفرد كذكر

مذىبُسيبكيوُفيُمنعُصرؼُالمعدكؿُإلىُفيعؿُفيُالنداءُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُ
ُ.ُالمسألةىذهُ

ؿُ الُ.201 ُوؿُ دُ  ُالمُ دُادُ ال ُ ُؼُ رُاصُ ُف يُاُق وا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ناػػػػػػدُ ُ ػػػػػػيُـ ُع  ػػػػػػر ف فُاُى م  ػػػػػػاُو اصا ػػػػػػر اُم  ُن ك 
ُ

ػػػفُاُ  ػػػاُك ػػػؿُ ُم  ياػػػؼُ ُم  ُا ث ػػػر اُف يػػػوُ ُالى  ار 
ُ
ُ
ُ

ُُالتعريؼُفيوُأثرُماُأف:ُُيعني:ُ"ُ(ِ)قاؿُالمرادم ُ،ُالعمةُجزءُلذىابُصرؼُنكرُإذا،
ُكىيُ،ُالمتأخرةُالسبعةُاألنكاعُبذلؾُكالمراد ُُكالتركيبُةلمعمميُامتنعُما: ُكالنكفُاأللؼُأك،

ُ.ُالعدؿُأكُ،ُاإللحاؽُألؼُأكُ،ُالفعؿُكزفُأكُ،ُالعجمةُأكُ،ُاأللؼُبغيرُالتأنيثُأكُ،ُالزائدتيف
رُيُكذلؾُكالعدؿُ،ُالكصؼُفيوُماُأما ٍفعؿ،ُُكفيعاؿ،ُُأخى دُأحادُ:نحك،ُُكمى ُسيبكيوُفمذىبُ،ُكمىٍكحى
ُإالُباؽو،ُفعدلوُبوُسميُمعدكؿُككؿُ.ُعدؿكالُلمعمميةُالصرؼُمفُامتنعتُبياُسميُإذاُأنيا

ر ُبرىافُكابف،ُُعميُكأبك،ُُاألخفشُكذىبُ،سيبكيوُمذىبُىذا،ُتميـُُبنيُلغةُفيُكأمسًُُسىحى
ُبالتسمية"ُ.ُيزكؿُالعدؿُألف:ُقالكاُ،ُبوُمسمىُالمعدكؿُدالعدُصرؼُإلىُبابشاذُكابف

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُالمرادمُ ُالمعدكؿُُخفشُفيُجكازبذكرُقكؿُاألانفرد الذمُيككفُُمسمىُبوصرؼُالعدد

ُألفُ؛ُسيبكيوُمذىبُكالصحيحذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُ،ُثـُقاؿُ:ُ"،ُُكُعمىُكزف)فيعاؿُكمفعؿ(
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأنوُاعترضىذاُيدؿُ.ُُ(3)"معناهُلزكاؿُأثرُكالُباؽُوُالعدؿ

                                                           

ُ.ُُُِٕ/ُّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُ(ُ)
ُ.ُُِِّ/ُّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُِِّ/ُّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
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ؿُ ُ.202 ُرمُ حُاا ُُابُ دُ ُؼُ رُاصُ ُف يُاُالاق وا
ُ"(ُ)دمقاؿُالمرا ُبابُأحمرُففيوُأربعةُمذاىب: ُُكأما ُمنعُالصرؼ،ُكىكُ،ُكمنيا :األكؿ:

ُفيُُالصحيح. ُكافؽُسيبكيو ُثـ ُقكليو، ُكاألخفشُفيُأحد ُمذىبُالمبرد ُكىك ُالصرؼ، كالثاني:
ُ".كتابوُاألكسط

ُكافُصفةُقبؿُالعمميةُككيستثنىُمفُذل"ُ:ُ(ِ)قاؿُابفُىشاـُك ُكػؾُما ُ)أحمر( ،ُ)سكراف(
ُككافقوُفيُاألكسطُ"ُ.ُغيرُمنصرؼُ،ُكخالفوُاألخفشُفيُالحكاشيُ،ُفسيبكيوُيبقيو

ىذهُاألقساـُالتيُأحدُالمانعيفُمفُصرفياُالتعريؼُكالعمميةُ،ُ"ُُ:ُ(ّ)قاؿُابفُالقيـُالجكزيةُك
ُكزينبُو،ُُكفاطمةُو،ُُكعمرافُو،ُُكربُوُمعدمُربٌُ إذاُنكرتُصرؼُلزكاؿُإحدلُالعمتيفُ،ُفتقكؿُ:

براىيُـو ُلـُتكـُالعمميةُسببانُفيُمنعوُك،ُُيـتيٍُيُقىُلىُُكعمرُوُأرطىُ ُك،ُُأحمدُو،ُُكُكا  (ُسكراف)ػبخبلؼُما
ُنكرتُلـُتصرؼُلقاءُمانعيفُ،ُ ُإذا ُفإنيا ُالصرؼُإذُسميتُبيا ُمفُالصفاتُالممنكعة كغيره

ُ"ُ.زُاألخفشُفيُأحدُقكليوُصرفوُضعيؼكتجكي
:ُصفانُفمذىبُسيبكيوكافُفيُاألصؿُُكأحمر(ُمماُكأماُبابُ)"ُ:ُ(ْ)ابفُجابرُاليكارمُقاؿُك

ُأنٌُأنٌُ :ُ ُاألخفش ُكمذىب ،ُ ُكالكصؼ ُالفعؿ ُلكزف ُالصرؼ ُمف ُمنع ُالعممية ُبعد ُنكر ُإذا وُو
ُاألخفشُفيُ؛مصركؼ ُالذمُقرره ُكىذا ُالتنكيرُ، ُبعد ُفبلُيعكد ُذىبُبالعممية ألفُالكصؼُقد

ُحكاشيوُعمىُالكتابُ،ُكرجعُعنوُفيُكاتبوُاألكسطُ"ُ.
ريؼُفممعمميةُنحكُ:ُأحمرُ،ُكأبيضُ،ُكأماُحالةُالتعء(ُفعبل:ُ")أفعؿُُكُ(ٓ)كقاؿُالشاطبي

لصرؼُ،ُفمنعُاُ،؛ُفإذاُنكرُبعدُالتعريؼُصارُيشبوُأصموُقبؿُالتسميةُالتيُخمفتُالكصفيةُ
سيبكيوُ،ُكأماُأبكُالحسفُفصرفوُفيُالتنكيرُبعدُالتسميةُ،ُكقاؿُ:ُإنماُالمانعُلوُفيُُكىكُمذىب

يةُُ،ُفمـُيبؽُلوُمانعُإالُالكزفُكحدهُ،ُكىكُالُيمنعُكحدهُ،ُالتنكيرُالكصفيةُُ،ُكقدُزالتُبالتسم
ُقاؿُسيبكيوُ،ُكقدُنيقؿُعفُأبيُالحسفُأنٌُ ابوُاألكسطُ:ُإفُوُقاؿُفيُكتككبلـُالعربُعمىُما

الُينصرؼُفيُمعرفةُكالُنكرةُكقاؿُ:ُكالقياسُأفُينصرؼُفيُالنكرةُ،ُكفقالكاُ:ُفقدُأفعؿُصفةُ
ُ"ُ.أفُالقياسُىكُالصرؼُ،ُكذكركافؽُسيبكيوُفيُالسماعُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُاليكارم ُجابر ُكابف ،ُ ُالجكزية ُالقيـ ُكابف ،ُ ُىشاـ ُكابف ،ُ ُالمرادم ُقكؿُُذكر كالشاطبي
ُالتنكيراألخفشُفيُجكازُصرؼُبابُأحمرُ ُالمرادمُفذكرُقكؿُاألخفشُفيُُُفيُحالة ُفأما ،

                                                           

ُ.ُُِِّ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُِ/ْأكضحُالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُ.ُٕٗٓ-ٖٕٓ/ِإرشادُالسالؾُإلىُحؿُألفيةُابفُمالؾُُ(ّ)
ُ.َُُٖ/ْشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ْ)
ُ.ِٗٓ-ُٗٓ/ٓانظرُ:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ٓ)
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ُ ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاة ُفقاؿفيُذلؾُجكازُصرؼُبابُأحمرُ، ُكأماُ(ُ)، ُففيوُأحمرُبابُ:"
ُبعدُينصرؼُلـُأحمرُرجؿُبأحمرُسميُإف:ُالثانيُ.الصحيحُكىكُالصرؼ،ُألكؿُ:منعُ:مذاىب
فُالتنكير، وُ:ُأنٌُالثالثُُك ،ُاألنبارمُكابفُالفراءُمذىبُكىك.ُانصرؼُنحكهُأكُأسكدُبوُسميُكا 

الصحيحُ،ُيدؿُمنعُالصرؼُىكُُ".ُكقاؿُالمرادمُ:قالوُالفارسيُفيُبعضُكتبوُ،يجكزُصرفو
ُ،ُكمكافقتوُفيُقكلوُالقائؿُبمنعُالصرؼُ.عمىُقكؿُاألخفشُبجكازُالصرؼُُأٌنوُاعترضىذاُ

ُُُ ُاليكارم ُجابر ُكابف ،ُ ُىشاـ ُابف ُفكأما ُفي ُلؤلخفشُقكليف ُبعدُذكرا ُأحمر ُباب صرؼ
ُقكؿُُالتنكير، ُمعو ُكذكر ُاألكسطُ، ُفيُكتابو ُكمنعُصرفو ُالحكاشيُ، ُفيُكتابو أجازُصرفو
ُ.ُالمسألةرأييماُفيُىذهُُياكلـُيبدُسيبكيوُ،

ُأنٌُُُ ،ُ ُاألخفشُفيُجكازُصرفو ُفقاؿُعفُقكؿ ُالجكزية ُالقيـ ُابف ُيدؿُكأما ُضعيؼُ، ُو
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُأٌنوُاعترضُ

حيثُأجازُاألخفشُصرفوُ،ُثـُمنعُُ،ذكرُقكليُاألخفشُُفيُبابُأحمرفكأماُالشاطبيُ
عمىُقكؿُاعترضُُأٌنوكىذاُيدؿُُ.العربُعمىُماُقاؿُسيبكيوُصرفوُ،ُكقاؿُالشاطبيُ:ُككبلـُ

ُ.ُالصرؼُبمنعُالقائؿُقكلوُفيُكمكافقتو،ُاألخفشُالقائؿُبصرفوُ
ؿُ الُ.203 ُؼُ رُ صُ نُاُيُ اُلُ مُ ُؼُ رُاصُ ُف يُاُق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُُ
ر ارُ  ػػػػػػػػط  ػػػػػػػػر ؼُاُى ن ا  ػػػػػػػػبُ ُاوُاُو ل  ا ُص 

ُ
ناعُ ُذو  وؼُ ُالم  ر  ر ؼُاُلُق دُاُو الم صا ُي ناص 

ُ
ُ

ُقاؿُاألخفشُ:ُككأفٌُُكُكزعـُقكـُأفُصرؼُماُالُينصرؼُمطمقانُلغةُ،:ُ"ُ(ِ)قاؿُالمرادم
ُالشعراء ُلغة ُُىذه ُفيُالشعر، ُإليوُفيُالضركرة فجرتُألسنتيـُعمىُذلؾُفيُ؛ُألنيـُاضطركا

ُالكبلـُ".
كقاؿُاألخفشُ:ُسمعناُمفُالعربُمفُيصرؼُىذاُ،ُكيصرؼُجميعُماُ:ُ"ُ(ّ)كقاؿُالشاطبي

؛ُألنيـُاضطركاُإليوُفيُالشعرُفصرفكهُ،ُفجرتُألسنتيـُصرؼُ،ُكقاؿُ:ُىذاُلغةُالشعراءُينالُ
ُ"ُ.كماُيتحمؿُالنقصافُألنوُيحتمؿُالزيادةُ،،ُعمىُذلؾُ،ُكاحتممكاُذلؾُفيُالشعرُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُكقاؿُ ،ُ ُينصرؼُلغة ُال ُصرؼُما ُاعتبار ُاألخفشُفي ُقكؿ ُكالشاطبي ،ُ ُالمرادم ذكر

عمىُُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُ.ُ"ؽُالمنعُلمضركرةُ،ُفمتفؽُعمىُجكاز:ُصرؼُماُيستح(ْ)المرادم
ُ.ُُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُِِْ-ُِِّ/ّانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُُِِٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ْٗٔ-ّٗٔ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُُُِِٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ْ)
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ُ،ُثـُقاؿُخفشُفيُاعتبارُصرؼُماُالُينصرؼُلغةُالشعراءذكرُقكؿُاألفالشاطبيُكأماُُ

أٌنوُكىذاُيدؿُالعرب"ُ.ُُكبلـُفيُعرؼُكال،ُُتثبتُلـُلغةُياأنٌُُمفُحككاُالذمُكىذا":ُُ(ُ)الشاطبي
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُاعترض

نياُلغةُ،ُفمـُتعرؼُفيُكبلـُبأالراجحُفيُصرؼُماُالُينصرؼُلمضركرةُ،ُكالُيمكفُالقكؿُ
نماُاستخدـُالشعراءُصرؼُالممنكعُمفُالصرؼُلمضركرةُ. ُالعربُ،ُكا 

ُةُ ورُ رُ  ُ ماُل ُُصرؼُ مُاؽُلُ حُ ىُ  ُامُ الُاُؼُ رُاصُ ُعُ نُامُ ُ.204
ُالمُر ُ"ُ(2)ادمكقاؿ ُالككفييفُكأكثرُمنعو،ُالبصرييفُأكثرُمذىبُ:خبلؼُجكازهُففي:

ُ"ُ.المصنؼُكاختارهُجكازه،ُكالفارسيُكاألخفش
ُىشاـُك ُابف ُ"ُ:ُ(3)قاؿ ُالككفيكف ُكأجاز ُصرؼُُكاألخفش، ُيمنع ُأف ُلممضطر كالفارسي

ُ.ُ"المنصرؼُ،ُكأباهُسائرُالبصرييف
ُُوُقدثـُذكرُأنٌُ"ُ:ُ(4)قاؿُابفُجابرُاليكارمُك ُالذمُ،ُيمنعُاالسـُالمنصرؼُضركرة كىذا

ُكأبكُعميُكاستدلكاُبقكلوُ:،ُكاألخفشُ،ُذكرهُىكُمذىبُالككفييفُ
ػػػػػػػػػا م  ػػػػػػػػػافُ ُو  ػػػػػػػػػفُ ُك  صا ُحػػػػػػػػػاد س ُُو لُ ُح 

ُ
داس ُُي ف وقػػػػافُ ُ  ػػػػرا ػػػػعُ ُف ػػػػيُم  م  الم جا

(5)ُ
ُ
ُ
ُ

ُ"ُ.وُذلؾُالُيجكزُضركرةكمذىبُسيبكيوُ:ُأنٌُ
كرأمُ،ُكىكُمذىبُالككفييفُ،مضركرةُجكازُمنعُصرؼُالمنصرؼُل:ُ"ُ(6)كقاؿُالشاطبي

ُ"ُ.،ُكارتضاهُاألنبارمكابفُبرىافُمفُالبصرييفُ،ُكنقؿُعفُالفارسيُُ،األخفش
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُُك ُالمرادمُ، ُ،ذكر ُاليكارمُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُُابفُىشاـ جكازُمنعُكابفُجابر

ُالمرادمُفقاؿُعفُقكؿُاألخ ُالصحيح،ُكىك"ُ:ُ(7)فشصرؼُالمستحؽُلمصرؼُلمضركرةُ،ُفأما
ُ.ُالمسألةكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُُ"ُ.ُسماعوُلثبكت
ُىشاـُ ُابف ُاألخفشفُكأما ُقكؿ ُالصرؼُلمضركرة،ُُذكر ُمنعُصرؼُلممستحؽ فيُجكاز

ُمنعُصرؼُالمنصرؼُلمضركرة ُيجيزكف ُال ُأٌنيـ ،ُ ُالبصرييف ُسائر ُقكؿ ُُكمعو ُقاؿ، ابفُُثـ
ُنحكُقكلوُ:ُكؿُالبصرييفُُبعدـُجكازُمنعُالمستحؽُالصرؼُضركرةُ،قُ:ُكاحتجُعميُ(8)ىشاـ

                                                           

ُ.ْٗٔ-ّٗٔ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُِِٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُُِ/ْأكضحُالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُُُِ-ُُُ/ْشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ْ)
كتػاجُُٔٗ/ٔكلسػافُالعػربُُّْٕ/ّاألصػكؿُفػيُالنحػكُُيالبيتُمفُالمتقاربُلعباسُبػفُمػرداسُالسػمميُفػُ(ٓ)

ُ.ُُْٕ/ُفيُخزانةُاألدبُُكببلُنسبةُُُٗ/ُٔالعركس
ُ.ٕٗٔ/ٓالمقاصدُالشافيةُُ(ٔ)
ُ.ُُِِٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ٕ)
ُ.ُُُِ/ْأكضحُالمسالؾُُ(ٖ)



234 

 

ُ
ؽُ ُط م ػػػػػػبُ  تُاُإذُد الك ى ائ ػػػػػػبُ ُاأل ز ار  ُى ػػػػػػو 

ُ
ػػػد يبُ   ػػػػد ورُ ُالثُّغ ػػػورُ ُغ ائ م ػػػةُ ُد ش  غ 

(1)ُُُُ
ُ
ُ
ُ

ُُ.ُالمسألةكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُاليكارمُ ُابفُجابر ُقكؿُاألخفشُفيفكالشاطبيُكأما جكازُمنعُصرؼُالمنصرؼُُذكرا

كلـُيبدياُرأييماُفيُقكؿُاألخفشُفيُوُقكؿُالبصرييفُبعدـُجكازُذلؾُ.ُلمضركرةُُ،ُكذكراُمع
ُ.ُالشعراءكدهُفيُأشعارُكالراجحُجكازُمنعُصرؼُالمنصرؼُلمضركرةُلكُرُ.ُالمسألةىذهُ

ُ
ُيثُ ن ُأاُىُ الُاُابُ دُ 
ًُ ىُ الُاُيُافُ ُؿُ وُاقُ لاُا.205ُ ُا

ُ:ُقاؿُابفُمالؾ
ُف   ػػػػػػػػػػػػػػػػػولُمُف ار قػػػػػػػػػػػػػػػػػةُمُيى مػػػػػػػػػػػػػػػػػُو لُ 
ُ

ػػػػػػػػ ُم  فا  ػػػػػػػػاؿُ ُو لُ ُاصا ػػػػػػػػي  ُُالام  فا   ُو الام 
ُ
ُ

أفُتأتيُلممبالغةُفيُالمدحُأكُالذـُ،ُذلؾُقكلؾُ:ُ:ُ"مفُأنكاعُالتاء:ُُ(2)قاؿُالشاطبي
،ُُكلةُهمُي،ُكمُىُةُهكقُىرُيفىُُرجؿُهمفُالسؤاؿُ،ُكقاؿُأبكُالحسفُفيُقكليـُ:ُلةُهأٌُكسُى،ُُابةُهشٌُكنُى،ُُعبلمةُهُرجؿُه
ُ"ُ.ُكركايةُو،ُُيابةُونُّْألحقكىاُالتاءُلمتكثيرُكُىُ،ُةُهكلمُيكحُى

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ميكلةه،ُ،ُفركقةُهُرجؿ"ُ:ُحيثُقاؿُفيُقكليـُُ،انفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُالتاءُ ُكمى

ميكلةُه كقىةُهُرجؿُه "ُكىحى ميكلةُهُ،ُكمىميكلةُهُ،ُفىري ُ،ألحقكىاُ.ُ"ُكركايةُوُ،ُكىنّْيابةُوُلمتكثيرُالتاءُألحقكىاُ،ُكحى
ُ.ُالمسألةقكؿُاألخفشُفيُىذهُكلـُيبدُرأيوُفيُ،ُُكركايةُكنيابةُلمتكثيرُالتاء
ُ
ُ

                                                           

كضػػػرائرُالشػػػعرَُُّْ/ّكاإلنصػػػاؼُفػػػيُمسػػػائؿُالخػػػبلؼَُُِْ/ِالبيػػػتُمػػػفُالكامػػػؿُلؤلخطػػػؿُفػػػيُديكانػػػوُُ(ُ)
ُ.ُُٕٔ/ّفيُشرحُاألشمكنيُُكببلُنسبةُ،َُُْ

ُ.ُّٕٓ/ٔالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
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ُودُ دُ مُامُ الُاوُ ُورُ صُ قُامُ الُاُابُ دُ 
ُيةُ(فُ قُاا ُوُ ُيةُاحُ رُاا ُ)ُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُاُ.206

ُفُمالؾُ:بقاؿُا
ػػػػػػا م  ؽُ ُو  ػػػػػػى ح  ػػػػػػؿُ ُا ا ػػػػػػرُ ُق دا ُال ػػػػػػؼُاُآخ 

ُ
ػػػػدُُّ  ىامػػػػاُمُن ظيػػػػر هُ ُف ػػػػيُف الم  ػػػػر ؼُاُح  ُع 

ُ
ُ

ػػػػػػد رُ  ػػػػػػؿُ ُك م صا ضُاالّػػػػػػُالاف  ا ئ اُق ػػػػػػدُاُذ  ُد ػػػػػػد 
ُ

ػػػػزُ   ػػػػؿُ ُد ي ما صا ػػػػاراع و  ُو  ى ػػػػأ ُك  ك ارا ُو 
ُ كىذاُالقسـُالثانيُ،ُكىكُالممدكدُقياسانُ،ُكضابطوُأفُيككفُُلوُ"ُ:ُ(1)قاؿُابفُالقيـُالجكزية

ٍفًعمىةىُ،ُكىكُأشياءُ،ُكمنيا:ُأفُيككفُقدُجمعُعمىُأُ،ُُيرُمفُالصحيحُيستحؽُقبؿُآخرهُألفاُننظ
كلذلؾُماُقبؿُآخرهُألؼُكغرابُكحمارُ،ُُإنماُيطردُأفُيجمعُعمىُ،كػ)كساءُكبناء(ُ؛ُفإفُأىٍفًعمىةُ

ُاألخفشُأفُأُى ُيُىحًُرٍُزعـ ُة ُُيةُىًفُقٍُكأُى، ُالعربُ، ُمقصكرافُُ؛ليسُمفُكبلـ ُألفُمفردييما فحقيماُ،
ُ"ُ.كندلُأنداءُ،صدلُكأصداءُ،ُكأقفاءُكأرحاءُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
،ُكبلـُالعربُردُابفُالقيـُالجكزيةُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُأٍرًحيىةُكأىٍقفويىةُُأنيماُليسُمفُانف

.ُُكىذاُقبؿُآلخرهُألؼُكغرابُكحمار"فإفُأىٍفًعمىةىُإنماُيطردُأفُيجمعُعمىُماُ"ُ:(2)كقاؿُابفُالقيـ
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضيدؿُ

ُورصُ قُامُ الُاُدُامُ ُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُاُ.207
ُقاؿُابفُمالؾ:

ػػػػرُ  ق صا ػػػػدُ ُذ ضُو  ر اراُمُالام  ػػػػط  ػػػػعُ ُا ا م  ُم جا
ُ

ػػػػػس ُُم ياوُ ع ػػػػػ  مػػػػػؼُ ُوالا  كا ُي ق ػػػػػعُ ُد خ 
ُ
ُ

،ُكالممدكدُ،ُكىيُ:ُىؿُيجكزُمفُلكاحؽُبابُالمقصكرُُالمسألة:ُ"ىذهُُ(3)قاؿُالشاطبي
ُ ُالمقصكرُالممدكدقصر ُكمد ،ُ ُفييُالمسألة، ُالكالمختمؼ ُفأجازه ،ُ ُالمقصكر ُفمد كفيكف،ُا

كحجةُالككفييفُكجيافُ:ُالقياسُمفُكجيةُُ،ُكمنعوُسائرُالبصرييف،ُكاألخفشُمفُالبصرييفُ
ُاإلجماعُعمىُإشباعُالحركاتُفيُالضركرةُ،ُفتصيرُحركفانُ،ُكالسماعُ،ُفقدُجاءُعفُالعربُ،

ُكغيرهُ:ُ،ُألخفشانشدهُأ
ػػػػػػػي غان يني ن ػػػػػػػاؾُ ُال ػػػػػػػذ ضُ   ن ػػػػػػػيُا غا ُع 

ُ
ًُ ُو لُ ُيػػػػػػػد وُـ ُف قاػػػػػػػرُ ُف ػػػػػػػ  ُ  نػػػػػػػا ُ(4)غ 

ُ
ُ

ُ:ى:ُمقصكر"نُىكالغًُ
ُ

                                                           

ُ.ُٖٕٖ-ٕٕٖ-ٕٖٔ/ِإرشادُالسالؾُإلىُحؿُألفيةُابفُمالؾُُ(ُ)
ُ.ُٖٕٖ-ٕٕٖ/ِإرشادُالسالؾُإلىُحؿُألفيةُابفُمالؾُُ(ِ)
ُ.ُِّْ-ِِْ-َِْ/ٔانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
كلسػػافُُْْْ/ْكالمخصػػصَُُْفػػيُضػػرائرُالشػػعرُُكبػػبلُنسػػبةالبيػػتُمػػفُالػػكافرُ،ُلػػـُأقػػؼُعمػػىُقائمػػوُ،ُُ(ْ)

ُُّٔ/ُٓالعربُ
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
انفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُمدُالمقصكرُ،ُكذكرُمعوُقكؿُسائرُالبصرييفُ

ُالشاطبي ُقاؿ ُك ،ُ ُالمنع ُ،ُ:"ُ(1)كىك ُالقائميف ُبجيالة ُاألبياتُكرمكىا ُىذه ُالبصريكف ؿ ُأكَّ كقد
كىـُمحمكلكفُعمىُالصدؽُ،ُكالتأكيؿُبعيدُإالُأفُذلؾُكاإلنصاؼُأفُماُنقمكهُفيـُذككُعيدتوُ،ُ

نادرُشاذُالُيبمغُمبمغُأفُيككفُجائزانُكقصرُالممدكدُ"ُ.ُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُ
ُ،ُكلكنوُشاذُنادرُ.ُالمسألةفيُىذهُ

ُيثُ   ُثُّالُاُورُ صُ قُامُ الُاُةُ ي ُن ُثاُىُ ُ.208
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػذ ا ػػػم وُ ُالاي ػػػاُالّػػػذضُك  ػػػوُ نُ ُا صا ُالاف ى ػػػ ُحا
ُ

ػػػػػػػدُ   ام  يػػػػػػػؿُ ُال ػػػػػػػذ ضُو الاج  ى ػػػػػػػ ُا م  ُك م 
ُ
ُ

ُ،ُالياءُعفُمنقمبة:ُُأقساـُأربعةُفمياُ،ُثالثةُالمقصكرُألؼُكقعتإذاُ:ُ"ُ(2)قاؿُالمرادم
ُألؼُكؿ:ُبياُكالمرادُ،ُكمتىُإذا:ُكىيُكأصميةُ،ُالعصا:ُنحكُ،ُكاكُعفُكمنقمبةُ،ُالفتى:ُنحك
ُعفُىيُىؿُييدرلُالُألفوُفإفُ؛ُالميكُكىكُ،ُالددا:ُنحكُؿاألصُكمجيكلةُ،ُشبيوُأكُحرؼُفي
ُعفُالمنقمبةُفأما.ُأحدىماُعفُمنقمبةُإالُتككفُالُالمعربُالثبلثيُفيُاأللؼُألفُكاك؟ُعفُأكُياء
ُفتقمبُ،ُالكاكُعفُالمنقمبةُكأماُ،ُفتياف:ُُقكلؾُنحكُأصمياُإلىُرداُنُياءُالتثنيةُفيُفتنقمبُالياء
:ُُمذاىبُثبلثةُففيياُكالمجيكلةُاألصميةُكأما.ُُعصكاف:ُُقكلؾُنحكُ،ُأيضاُنُاأصميُإلىُرداُنُكاكاُن

ُاألكؿ ُنحكُ،ُبالياءُثنياُأميبلُفإفُباإلمالةُحاليماُيعتبرُأفُ،ُالمشيكرُكىك: ُ،ُكمتىُبمى:
فُ،ُكمتياف،ُُبمياف:ُفتقكؿ ذاُ،ُعمى:ُنحك،ُُفبالكاك،ُُيماالُلـُكا  ذكافُعمكافُبيماُمسمىُكا  ُ،ُكا 
ُماُمكضعُفيُياءُقمبتُأكُأميمتُإفُألفيماُأف:ُكالثانيُ،ُىناُجـزُكبوُ،ُسيبكيوُبمذىُكىذا
الُ،ُبالياءُثنيت ُيثنىُىذاُفعمىُ،ُالكافيةُفيُجـزُكبوُعصفكر،ُابفُاختيارُكىذاُ،ُفبالكاكُكا 
لىُعمى، ُكالقكالفُبالكاك،ُيثنيافُاألكؿُكعمىُ،ُالضميرُمعُياءُألفيفُالنقبلبُبالياءُكلدلُ،ُكا 
ُ"ُ.ُمطمقاُنُياءُيقمبافُكالمجيكلةُاألصميةُاأللؼُأف:ُكالثالثُ،ُألخفشاُعف

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
انفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُتثنيةُالمقصكرُإذاُكافُألفوُثالثةُ،ُككانتُأصميةُ،ُ
أكُمجيكلةُ،ُسارُاألخفشُعمىُمذىبُسيبكيوُ،ُكمذىبُابفُعصفكرُفيُتثنيةُألؼُالمقصكرُ

ُكانتُثالثةُ،ُكقاؿُالمرادمُعفُمذىبُسيبكيوُ،ُكىكُالمشيكر،ُاألصميةُ،ُأ كُالمجيكلةُ،ُإذا
كاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُالثانيُالذمُعمىُؤلخفشُفيُىذاُالمذىبُ،ُلكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُ
ُمذىبُابفُعصفكرُ.

                                                           

ُ.ِْْ/ٔانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُّٔٔ-ُّٓٔ/ّانطر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
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ُوُمنقمدوُعفُاصؿالحاؽُةُإُ ز ُمُايُ يُدُ يُ ى ُنُاضُيُ ذُ الُُّودُ دُ مُاالمُمُةُ ي ُن ُثاُىُ ُ.209
ُابفُمالؾُ:قاؿُ

ػػػػػػػػػػا م  ًُ ُو  ر ا ػػػػػػػػػػحا ُث ن ي ػػػػػػػػػػػاُد ػػػػػػػػػػو اوُ ُك ص 
ُ

ػػػػػػػػوُ   ن ح  ًُ ُو  ماد ػػػػػػػػا ًُ ُع  ي ػػػػػػػػاُك  ػػػػػػػػا ح  ُو 
ُ
ُ

ُ،ُأصؿُعفُمنقمبةُأكُ،ُعمباء:ُنحكُ،ُلئللحاؽُىمزتوُماُأف:ُُيعني:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادم
ُ،ُحيامُكأصموُياءُعفُحياءُكىمزةُكساك،ُكأصموُ،ُكاكُعفُكساءُفيمزةُ،ُكحياءُكساءُ:نحك

ُُكجيافُىمزتيماُفيُيجكزُافالنكعُفيذاف :ُُاألكؿُعفُفتقكؿُ،ُكتصحيحيماُ،ُكاكاُنُقمبيما:
ُُككساكافُ،ُعمباكاف ُالثانيُكعمىُ،ُكحياكاف، ُُكحياءافُككساءافُعمباءاف: ُقمتُفإف. ُأم:
ُ،ُتصحيحياُمفُأكلىُلئللحاؽُالتيُقمبُأفُلبعضيـُكفاقاُنُالمصنؼُذكر:ُُقمتُُأجكد؟ُالكجييف
ُأفُإالُأحسفُفييماُاليمزةُإقرارُأفُعمىُكاألخفشُسيبكيوُكنصُ،ُعكسبالُأصؿُعفُكالمنقمبة
ُفيُاشتراكيماُمعُ،ُأصؿُعفُالمنقمبةُفيُمنوُأكثرُلئللحاؽُالتيُفيُالقمبُأفُذكرُسيبكيو
ُ.ُ"القمة

ُىشاـُك ُابف ُ،"ُ:ُ(2)قاؿ ُأنكاع ُأربعة ُكىك ُعمىُُكُالممدكد ُاإلعبلؿ ُفيو ُيترجح ُما :ُ منيا
أصميماُعمبامُكقكبامُبياءُُ،دؿُحرؼُاإللحاؽُ،ُكعمباءُ،ُكقكباءُبالتصحيحُ،ُكىكُماُىمزتوُ

ُُ،ُزعـُاألخفشُ،ُكتبعوُالجزكليُأفُاألرجحُفيُىذاُالبابُأيضانُالتصحيح"ُ.ُزائدة
فبالعكسُعندُُ،ُنحكُ:ُعمباءُ،ُكأماُالمبدلةُمفُألؼُاإللحاؽ:ُ"ُ(3)قاؿُابفُالقيـُالجكزيةُك

ُفيُرجحافُالتصحيحُ"ُ.كعندُاألخفشُأنياُمثمياُُ،األكثريفُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ابفُالقيـُالجكزيةُقكؿُاألخفشُفيُتثنيةُاالسـُالممدكدُالذمُكابفُىشاـُُكذكرُالمرادمُ،ُ
،ُإبقاءُاليمزةُعندُالتثنيةُينتييُبيمزةُإلحاؽُأكُبيمزةُمنقمبةُعفُأصؿُ،ُفأجازُاألخفشُفيُذلؾ

ُالمرادمُ ُكانتُاليمزةُبدؿُعفُأصؿُ،ُأكُفيُجكازُإبقاءُالذكرُقكؿُاألخفشُففأما يمزةُ،ُإذا
ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُىمزةُمبدلةُعفُحرؼُاإللحاؽُ،ُ

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُإبقاءُاليمزةُالمنقمبةُعفُحرؼُإلحاؽُعندُالتثنيةُفُابفُىشاـُُكأماُ
عمىُُترضأٌنوُاعُؿفقاؿُ:ُماُيترجحُفيوُاإلعبلؿُعمىُالتصحيحُ،ُكىذاُيدفيُاالسـُالممدكدُ،ُ

ُ.ُالمسألةخفشُفيُىذهُقكؿُاأل
ذكرُقكؿُاألخفشُفيُإبقاءُاليمزةُُالمبدلةُمفُحرؼُاإللحاؽُعمىُفكأماُابفُالقيـُالجكزيةُُ

ُ.ُالمسألةحالتياُعندُالتثنيةُ،ُلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُّٖٔ-ُّٕٔ/ّالمسالؾُانظر:ُتكضيحُالمقاصدُُكُ(ُ)
ُ.ُِٗٓ-ِٖٓ/ْأكضحُالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ٖٖٓ/ِإرشادُالسالؾُُ(ّ)
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ُير ُ كُاالىُ ُعُ مُاجُ ُابُ دُ 
ُ (ر ُدُاكُ )ُيُافُ ُؿُ وُاقُ ال.210ُ

ُقاؿُابفُمالؾ:
نُ  ػػػػػػػػػػوُ و  ػػػػػػػػػػر  ُحا ل فا  م ػػػػػػػػػػةُ ُك دا ػػػػػػػػػػؿُاُو  ُف   
ُ

ق ػػػػػدُا  ػػػػػ ُ ُو  ما  ػػػػػوُ ُي ج  م ػػػػػ ُج  ػػػػػؿُاُع  ُف   
ُ
ُ

وُقاؿُ:ُكأماُجيةُالمفظُفإنٌُ،ُفيُكبلموُشيءُمفُجيةُالمفظُكالمعنىُ:ُ"ُُ(1)قاؿُالشاطبي
،ُكالبلـُ،ُفبلُيقاؿُ:ُامرأةُكبرلُفأتىُدكفُألؼُكالـُ،ُفيٍعمىُاألفعؿُالُتفارؽُاأللؼ،ُُكنحكُكبرل
ُحكاىاُاألخفشُأنياُمصدرُكالبشرلُكالرجعي".لُ،ُكالُصغُر

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُكبرلُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُنحكُانفرد ُمصُ،: ُاألخفشُأنيا ُدرحيثُاعتبرىا

كالبيٍشرىلُكالرجعىُ،ُكقاؿُالشاطبي
ُ:ُ"كقدُلحفُابفُالركميُفيُقكلوُ:ُ(2)

ػػػأ فُ  ػػػغار  ُك  ك داػػػر  ُص  ػػػفُاُو  ي ػػػاُم  ُف ق اق ي  
ُ

ًُ حُ   د ا م ػ ُد رُ ُصا ػفُ ُا راضُ ُع  ُ(3)الػذ ى بُ ُم 
ُ
ُ

نماُيقاؿُ:ُباأللؼُكالبلـُأكُباإلضافةُ ".ُكقاؿُالشاطبي:ُكالُيقاؿُ:ُامرأةُكبرلُكالُصغرلُ،ُكا 
ُ.ُالمسألةتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُكىذاُيدؿُعمىُمكافق

ُ
ُ(ُإذاُكافُم ىؿُال يف اؿ)فُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.211

ُبفُمالؾُ:اقاؿُ
ػػػػاعُ  ش  ػػػػوتُ ُفػػػػيُو  ق ػػػػاعُ ُح  ػػػػعُ ُو  ػػػػاُم  ُم 

ُ
ػػػػػاى ا  ػػػػػاُ   ق ػػػػػؿُ ُى م  ػػػػػاُف ػػػػػيُو  م  يار ى  ُغ 

ُ
ُ

ذمُنبوُعميوُبالمثاؿُفيٍعؿ(ُإذاُكافُمعتؿُالعيفُ،ُكىكُال:ُ"كالبناءُالثانيُ:ُ)ُ(4)الشاطبيقاؿُ
لماُتكمـُعمىًُفٍعًؿُبكسرُالفاءُ،ُنحكُ:ًُمٍيؿُ،ُكأمياؿُ،ُ،ُأفُسيبكيوُفيُقكلوُ:كشاعُفيُحيكتُ

ُ،ُجكزُأفُيككفُفيٍعبلنُبالضـُ،ُوُالمعتؿُالعيفُ،ُكذكرُأحكاموُفيُالجمعُعمىُأنٌُكذكرُفي وًُُفٍعؿو
ىيُالياءُ،ُكقاؿُسيبكيوُ:ُفيككفُفيييكؿُ،ُالتيُلكفُالعربُقمبتُضمةُالفاءُكسرةُلتصبحُالياءُ

ُالُلًفعؿُ،ُكأبكُالحسفُيخالؼُىذاُُك ٍرجُكخيركجُ،ُيعنيُفيُالجمعُلفيعؿو يأبىُأفُكديييكؾُبمنزلةُخي
يككفُ)ًُديؾُكًفيؿ(ُكنحكهُإالًُفعبلنُبكسرُالفاءُإذُالُيجكزُعندهُذلؾُاالعتبلؿُالذمُذكرهُسيبكيوُ

(ُكعمىُيعُقمتُ:ُعمىُمذىبُسيبكيوُ)بيعإالُفيُالجمعُخاصةُكًبيضُ،ُفمكُبنيتُفيعبلنُمفُالب
ُمذىبُاألخفشُ)بكع(ُ"ُ.

                                                           

ُ.ُٕٗ/ٕانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُٕٗ/ٕانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
كخزانػػػػةُاألدبَُُّٖ/ُكديػػػػكافُالمعػػػػانيُُٖٕ-ّْ/ُالبيػػػػتُمػػػػفُالبسػػػػيطُألبػػػػيُنػػػػكاسُفػػػػيُمجمػػػػعُاألمثػػػػاؿُُ(ّ)

ُ.ُْٕٗبُمغنيُالمبيُكببلُنسبة،ُُُّٓ/ٖ
ُ.ُُٓ-َُٓ-ُْٗ/ٕانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
في)ًديؾُكًفيؿ(ُفييُعندهُعمىُكزفًُفٍعؿُ،ُبكسرُالفاءُ،ُُنفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشا

،ُكعمىُُ(ُيُبناءُفيعؿُمفُالبيعُ،ُكىكُ)بكع،ُفمذىبُاألخفشُفكرفضُتعميؿُسيبكيوُفي)فيعؿ(ُ
ُ.ُالمسألةفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ،ُكلـُيبدُرأيوُمذىبُسيبكيو)ًبٍيع(ُ

ؿُ الُ.212 ب(ُوُ ُف يُاُق وا حا ُ،وص  ُاىُ وُ حُانُ )ُر كاب 
ُابفُمالؾُ:قاؿُ

ػػػػػػؿُا ضُاُل غ ياػػػػػػرُ ُف   ػػػػػػال يُ ُو اجا   ػػػػػػبُاُذ  ُن   
ُ

ػػػػػػد دُ   ػػػػػػػيُ ُج  ُالا  ػػػػػػػر بُاُى ىاد ػػػػػػعُ ُك الاك را  
ُ
ُ

ُإالُمنوُيسمعُكلـ،ُُ(فعمى)التكسيرُجمكعُمفُأيضاُنُالكافيةُفيُكذكر"ُ:ُ(1)قاؿُالمرادم
ُ،ُجمعُاسـُوأنٌُُالسراجُابفُكمذىب:ُقاؿُ،ُظربافُجمعُكظربىُ،ُحجؿُجمعُحجمىُ:لفظاف
ُجمع،ُُكصحب،ُركبُ:نحكُأفُإلىُاألخفشُكذىبُ،ُالحجؿُفيُلغةُالحجمى:ُاألصمعيُكقاؿ

ُالفراءُكذىب،ُُلفظوُعمىُيصغرُوألنٌُُ؛ُالصحيحُكىك،ُُجمعُاسـُوأنٌُُسيبكيوُمذىبُتكسير،
ُ"ُ.بشيءُُكليسُتكسير،ُجمعُكثمارُثمر،ُُنحكُالمفظُأصؿُفيُمكافؽُكاحدُلوُماُكؿُوأنٌُُإلى

ُيؿ:الىو ي ُوالىحم
جمعُُىاُاألخفشانفردُالمرادمُقكؿُاألخفشُفيُجمعُنحكُ:ُركبُ،ُكصحبُ،ُحيثُاعتبُر

مرادمُعفُقكؿُسيبكيوُ،ُىكُتكسير،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُ؛ُحيثُاعتبرهُُاسـُجمعُ،ُكقاؿُال
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضكيدؿُىذاُُالصحيحُ.

ُا يمُ الخُ ُعُ مُاجُ ُيُافُ ُثُ الُ ثُّالُؼُ رُاالحُ ُؼُ ذُاحُ ُ.213
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػػػػد يوُ ُو الر اد ػػػػػػػػػعُ  يػػػػػػػػػدُ ُالش  ُق ػػػػػػػػػدُاُد الام ز 
ُ

ػػػػػذ ؼُ   ػػػػػاُد وفُ ُي حا ُـ ُد ػػػػػوُم  ُالا  ػػػػػد دُاُى ػػػػػ
ُ
ُ

ُ،ُفاألكؿُ،ُمخرجاُنُأكُلفظاُنُبالمزيدُشبيياُنُكافُإذاُ،ُالرابعُحذؼُيجكز"ُ:ُ(2)قاؿُالمرادم
ُُنحك ُمخرجُمفُالداؿُألفُ؛ُفرزدؽُ:نحكُكالثانيُ،ُالزيادةُحركؼُمفُالنكفُألفُ؛ُخدرنؽ:
ُُ،ُكالداؿُالنكفُبحذؼُ،ُكفرازؽُ،ُخدارؽ:ُُفييماُتقكؿُأفُفمؾُ،ُالزيادةُحركؼُمفُكىيُالتاء،
ُ،ُسيبكيوُمذىبُكىذاُ،ُاألجكدُكىكُ،ُتقدـُكماُالخامسُبحذؼُكفرازدُ،ُخدارف:ُُتقكؿُأفُكلؾ
ُالمبردُكقاؿ ُالككفيكفُأجازُ،ُغمطُرازؽكفُكخكارؽُ،ُالخامسُإالُىذاُمثؿُفيُيحذؼُال:

ُ"ُ.محموُتحؿُالجمعُألؼُألفُ؛ُأسيؿُالثالثُحذؼُرأكاُكأنيـُ،ُالثالثُحذؼُكاألخفش
ؿُالرابعُإذاُكافُيشبوُحركؼُبكاألخفشُحذؼُماُق،ُكأجازُالككفيكفُأيضانُ"ُ:ُ(3)قاؿُالشاطبيُك

ُكافُمثموُ"ُ.جحارشُككذلؾُماُ،ُفيقكلكفُ:ُفيُجحمرشُُالزيادةُفيُالحقيقةُأكُفيُالصفةُ،
                                                           

ُ.َُُْٗ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُُُْ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُِِّ/ٕالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ُالىو ي ُوالىخميؿُ:
ُحالةُ ُفي ُالخماسي ُمف ُالثالث ُالحرؼ ُحذؼ ُاألخفشُفي ُقكؿ ُكالشاطبي ُالمرادم ذكر

ُ ُالمرادم ُفأما ،ُ ُفيُفالجمع ُالخماسي ُمف ُالثالث ُالحرؼ ُحذؼ ُجكاز ُاألخفشُفي ُقكؿ ذكر
فمـُيبدُالجمع،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُفيُحذؼُالحرؼُالرابعُمفُالخماسيُفيُحالةُالجمعُ،ُ

ُُ.ُالمسألةرأيوُفيُىذهُ
إذُالُُكىكُغيرُصحيحُأيضانُ،":ُُ(1)الشاطبيُ،ُثـُقاؿكأماُالشاطبيُفذكرُقكؿُاألخفشُ
ُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُيدؿُأٌنوُاعترضُسماعُمعيـُكالقياسُيأبىُذلؾ"ُ.ُكىذاُ

ُ
ًُ اليُ ُةُ ادُ ي ُزُ ُ.214ُ ُيؿاعُ فُ مُ ُفُاياُمُ فُ ذُاحُ ؿُوُ اعُ فُ مُ ُيُافُ ُا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
وا ي ػػػػػػػػر  خ  ػػػػػػػػر ناد  ُز ائ ػػػػػػػػد ضُاُف ػػػػػػػػيُو    ُ

ُ
ػػػػػػػاُوك ػػػػػػػؿُ   ػػػػػػػاى اهُ ُم  ػػػػػػػد  ُ   ُك الا  م نا

ُ
ُ

فُسراد،:ُُقمتُالنكفُحذفتُفإفُ،ُكاأللؼُالنكفُىماُ،ُسرندلُزائدا"ُ:ُ(2)قاؿُالمرادم ُكا 
بىٍنطىُ،ُالعمندل:ُنحكُنظائرهُككذلؾُ،ُسراند:ُُقمتُاأللؼُحذفت نماُكُ،ُكالعىفىٍرنىُ،ُكالحى ُخيركاُا 

ُإفُأٌنوُكالحاصؿُ،ُاآلخرُعمىُألحدىماُمزيةُالُإذُ،ُبينيماُالتكافؤُلثبكتُالزائديفُىذيفُفي
ُمسائؿُكىذه:ُُالمرادمُكقاؿُ،ُمخيرُفالحاذؼُ،ُالتكافؤُثبتُفإفُ،ُأبقىُمزيةُالزائديفُألحدُكاف
ُُكمنياُ،ُالجمعُبابُبياُأختـ ُُالثانيةُالمسألة: ُمفاعؿُمماثؿُفيُياءالُزيادةُالككفيكفُأجاز:

ُعندىـُكىذاُعصافر،ُعصافيرُكفيُجعافير،ُجعافرُفيُفيجيزكفُمفاعيؿ،ُمماثؿُمفُكحذفيا
ُماُككؿُ،ُكخكاتيـُ،ُطكابيؽ:ُنحكُفيُقياساُنُالياءُزيادةُعمىُالجرميُككافقيـُ،ُالكبلـُفيُجائز
ُاألخفشُكقاؿُ،ُفعائؿُعمىُيجمع ُُمفتاحُجمعُفيُيقاؿُكماُىذا: ُكقاؿُ،ُتيحكمفاُ،ُمفاتح:

ُمفُكحذفياُمفاعؿ:ُمثؿُفيُالياءُزيادةُأفُالبصرييفُكمذىبُأكثر،ُالمعتؿُفيُالحذؼ:ُالنحاس
ُ"ُ.لمضركرةُإالُيجكزُالُمفاعيؿُمثاؿ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
انفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُُجكازُحذؼُأكُبقاءُالياءُفيُالجمعُالذمُعمىُكزفُ

أكُتبقىُفيُجمعُمفتاح:ُمفاتيحُ،ُأكُمفاتحُ،ُذكرُمعوُقكؿُُ،ُكماُتحذؼُ،كمفاعيؿُُمفاعؿُ،
ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ،ُكىكُعندىـُالُيجكزُإالُضركرةُُ.ُُالبصرييف

                                                           

ُ.ُِِّ/ٕالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُُُْٓ-ُُّْ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
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ُيرُ غُ صُاى ُلاُابُ دُ 
ُوؿُ صُ وُاالمُ ُُـ ال ُاُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.215

ُقاؿُابفُمالؾُ:
وا ػػػػػػػػغ ر  ص  ُال ىػػػػػػػػيُال ػػػػػػػػذ ضُش ػػػػػػػػذ وذاُمُو 

ُ
ذُ   ػػػػعُ ُاو  وعُ ُم  ناي ػػػػاُالف ػػػػر  ىػػػػيُى ػػػػاُم  ُو 

ُ
ُ

ُالمتمكف،ُغيرُيدخؿُأالُفحقوُ،ُاالسـُفيُالتصريؼُجممةُمفُالتصغير "ُ:ُ(1)قاؿُالمرادم
ُفمذلؾُ،ُبياُكيكصؼُتكصؼُلككنياُ؛ُالمتمكفُشابيتُكالمكصكالتُ،ُاإلشارةُأسماءُأفُإال

ُكافُماُعمىُأكلياُترؾفُ،ُالمتمكفُتصغيرُبوُخكلؼُكجوُعمىُلكفُ،ُبعضياُتصغيرُاستبيح
ُياءُزيادةُفيُالمتمكفُككافقتُ،ُاآلخرُفيُمزيدةُألؼُضمةُمنوُكعكضُ،ُالتصغيرُقبؿُعميو
ُُفيُفقيؿُ،ُفتحةُبعدُساكنةُثالثة ُكالتيُ،ُالذم: ُتثنيتيماُكفيُ،ُكالمتياُ،ُالمذيا: ُ،ُالمذياف:

ُُالذمُجمعُفيُسيبكيوُفقاؿُ،ُالجمعُكأماُ،ُكالمتياف ُكنصباُنُجراُنُكالمذييفُ،ُرفعاُنُالمذيكف: ُ،ُ
ُ،ُكالمقصكرُ،ُبالفتحُ،ُُكالمذييفُ،ُالمذيكف:ُاألخفشُكقاؿُ،ُالياءُقبؿُكالكسرُالكاكُقبؿُبالضـ
ُالمتمكفُبيفُكفرقاُنُتخفيفاُنُالتثنيةُفيُالمذياُألؼُحذفت:ُيقكؿُفسيبكيوُ،ُالتثنيةُمفُالخبلؼُكمنشأ
ُيستندُماُالعربُعفُينقؿُكلـ:ُُبعضيـُاؿق.ُالساكنيفُاللتقاءُحذفت:ُيقكؿُكاألخفشُ،ُكغيره
ُسيبكيوُيذكرُكلـُالتي،ُتصغيرُلمتياُجمعُكىكُالمتيات،:ُالتيُجمعُفيُقالكا.ُُالذمُجمعُفيُإليو
ُكالمتيات:ُُالتسييؿُفيُكقاؿ.ُكجمعيماُكتثنيتيماُكالمتياُالمذياُغيرُصغرتُالتيُالمكصكالتُمف

ُكظاىر.ُكالبلئيفُالبلتيُتصغيرُفزادُ،ُكالبلئيفُالبلئيُفيُكالمكيكفُكالمكياُ،ُالبلتيُفيُكالمكايتا
ُكأما.ُُاألخفشُذكرهُ،ُفصحيحُالمكيتاُأماُ،ُالبلتيُتصغيرُكبلىماُكالمكيتاُ،ُالمتياتُأفُكبلمو
ُأفُسيبكيوُكمذىب.ُالبلتيُتصغيرُجعموُفيُفتجكزُُ،ُسبؽُكماُالمتياُجمعُىكُفإنماُ،ُالمتيات
ُُميمكز،ُغيرُالبلمُفيُالمكياُأيضاُنُاألخفشُكأجازُ،ُلمتيااُبجمعُاستغناءُيصغرُالُالبلتي
ُتصغيرُيجكزُالُأٌنوُكالصحيح:ُقيؿ.ُالمكيئكف:ُُالبلئيفُفيُكقاؿُالبلئي،ُفيُالمكيا:ُُغيرهُكأجاز
ُُُُُ"ُ.سيبكيوُمذىبُكىذاُالمكاتي،ُكالُالبلتي
ُ"ُ(2)قاؿُالشاطبيُك ُا: ُكفيُتثنيتوُ: ،ُ ُالٌمذيا :ُ ُفيو ُالذمُفقالكا ُكفيُالذيفُ:ُكأما لٌمذٌيافُ،

المَّذيُّكفُ،ُعمىُرأمُسيبكيوُ،ُكالٌمذىيُّكفُ،ُعمىُرأمُاألخفشُ،ُ،ُكأماُالتيُ،ُفقالكاُ:ُكالٌمتىٌياُػُكفسُ
تٌاُفيُالبلئيُ،ُكىذاُمذىبُاألخفشُ،ُفيحذؼُاآلخرُخكفانُمفُ ٍيتىاُ،ُكالٌمكى المتافُ:ُالٌمتىٌيافُ،ُكالٌمكى

ُالتصغيرُعمىُخم ٍتئبقاءُالكممةُبعد ُكالٌمكى ،ُ ٍتًتيا ُالٌمكى ُياسةُأرؼُلكُقاؿُ: ُكذلؾُغيرُمكجكدُ ،ُ
ُ:ُ ُفي ُفيقكؿ ،ُ ُأكلى ُكحذؼُالزائد ،ُ ُزائدة ُألنيا ُ؛ ُتجذؼُاأللؼُالثانية ُأف ُالمازني ،كمذىب
البلتي:ُالٌمتىٌياُ،ُكأماُسيبكيوُفعندهُأٌفُىذاُالُيقاؿُ،ُكأماُذىٌيافُ،ُكتىٌيافُ،ُفكالمفردُمنيماُ،ُككذلؾ:ُ

                                                           

ُ.َُُْْ/ّانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُِْ-ُْٕ/ٕانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
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افُ،ُكالٌمتىٌيافُ،ُحذفكاُاأللؼُمنيماُ،ُثـُألحقكاُالعبلمتيفُ،ُكىذاُالحذؼُعندُسيبكيوُكالحذؼُالٌمذىي
فيُالمفردُحيفُحذفتُالياءُ،ُكمفُالذمُكالتيُ،ُكعندُاألخفشُإنماُحذفتُاأللؼُاللتقائياُساكنةُ

ياُفيُالثنيةُُيظيرُالختبلف،ُكقاؿُالشاطبيُ:ُكالُمعُعبلمةُالتثنيةُ،ُكالُأنياُحذفتُقبؿُلحاقياُ
نماُتظيرُفيُالجمعُ ،ُاُقبؿُالكاكُ،ُككسرُماُقبؿُالياء،ُفسيبكيوُيقكؿُ:الٌمذىيُّكفُ،ُبضـُمثمرة،ُكا 

ُبميماُكالمقصكرُفيُالمعربات"ُ.فتحُماُقكاألخفشُيقكؿُ:الٌمذىيَّكفُ،ُكالٌمذىيَّيفُ،ُب
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

كلةُ،ُحيثُقاؿُاألخفشُ:ُالذمُقكؿُاألخفشُفيُاألسماءُالمكصذكرُالمرادمُكالشاطبيُ
،ُكذكراُمعوُقكؿُاألخفشُفيُجمعُكالمقصكرُقبميماُماُبفتحُ،ُكالٌمذىيَّيفُ،ُلٌمذىيَّكفا يجمعُعمىُ:

ندُسيبكيوُُثنيةُ،ُأجازُاألخفشُحذؼُاأللؼُمفُالذمُ،ُاللتقاءُالساكنيفُ،ُكعتالذمُ،ُكعندُال
أجازُاألخفشُالمكياُفيُالبلمُغيرُالميمكزُ،ُرقانُبيفُالتمكيفُ،ُكغيرهُ،ُُكحذفتُاأللؼُتخفيفايُكف

ُ.ُُالمسألةفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُكلـُيبدياُرأييماُ
ُب ُ النُ ُابُ دُ 

ُ(ولة ُ )فُ ُفُ زُاوُ ُبُ  ُ نُ ُيُافُ ُؿُ وُاقُ الُاُ.216
ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػػػوا ى م م  ػػػػػػػػػاُو  ػػػػػػػػػافُ ُم  ُك الط و يم ػػػػػػػػػوُاُك 

ُ
ػػػػػػػػػذ ا  ػػػػػػػػػاُو ىك  ػػػػػػػػػافُ ُم  م يم ػػػػػػػػػوُاُك  ُكالاج 

ُ
ُ

ُ"ُ(1)قاؿُالمرادم ُكافُمفُفىعيمةُُيعني: ُأفُما :ُ ُكفيعيمةُ، ،ُُمعتؿُالعيفُصحيحُالبلـ،
،ُُوُينسبُإليوُعمىُلفظوُمتمماُن،ُفإنٌُُكقيديدة،ُنحك:ُجميمةُ،ُُ،ُأكُمضاعفاُنُكنكيرة،ُُنحك:ُطكيمة

،ُكمفُُمفُتحريؾُحرؼُالعمةُفيُالمعتؿُ؛ُفراراُنُكقديدم،ُ،ُكجميميُُكنكيرم،ُفتقكؿ:ُطكيميُ
ُفي ُالمثميف ُُالمضاعؼ.ُاجتماع ُالمرادمُ: ُنحكُ،ُفعكلةُىناُالناظـُيذكرُلـكقاؿ ،ُُشنكءة:

ُُحنيفةُإلىُكالنسبُىفعمُإليياُكالنسب ُُفيقاؿ، ُُشنئي: ُالمبردُكذىبُ،ُسيبكيوُمذىبُىذا،
ُالطراكةُابفُكذىبُ.ُحمكلي:ُحمكلةُفيُفيقاؿُ،ُلفظوُعمىُذلؾُإلىُُالنسبُأفُإلىُكاألخفش

ُ؛ُسيبكيوُمذىبُكالصحيحُ.ُحممي:ُُفتقكؿُ،ُمضمكماُنُقبمياُماُكتترؾُ،الكاكُتحذؼُؾأنٌُُإلى
ُ.ُ"كاألخفشُسيبكيوُإلىُالمذىبُىذاُنسبة:ُُالغرةُكفيُ،ُكءةنشُفيُالسماعُلكركد

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُُُ ُفعكلة ُنسبُكزف ُاألخفشُفي ُقكؿ ُبذكر ُالمرادم ُانفرد ُعندُ، ُكىك ،ُ ُحمكلة :ُ مثؿ

قكؿُابفُالطراكةُفيياُ،ُكىكُحذؼُالكاكُ،ُكترؾُماُُعمىُلفظوُ،ُكذكرُمعوُاألخفشُحمكليُ،
قبمياُمضمكمانُ،ُفتنسبُعمىُحمميُ،ُكنقؿُقكؿُآخرُعفُاألخفشُفيُنسبُفعكلةُ،ُكىكُنفسُ

                                                           

ُ.ُُْٔٓ-ُْٓٓ/ُّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
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ُكافؽُاألخفشُفيُ ُأٌنو ُيدؿ ُكىذا ُالصحيحُ، ُكىك :ُ ُكقاؿُعفُمذىبُسيبكيو ،ُ مذىبُسيبكيو
ُيكافؽُالمبردُ.ُمذىبوُالذمُيكافؽُسيبكيوُ،ُكاعترضُعميوُفيُمذىبوُالذم

ُ
ُيجُ زُاالمُ ُبُ ك ُرُ المُ ُبُ  ُ نُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.217

ُقاؿُابفُمالؾُ:
رُ ُو انا  ػػػبُاُ ػػػػدا م ػػػةُ ُل ص  ما رُ ُج  ػػػػدا ص  ػػػػاُو  ُم 
ُ

ػػػػػػػػػبُ   جػػػػػػػػػاُمُر ك  ل ث ػػػػػػػػػافُ ُم زا ػػػػػػػػػاُو  ُى م م 
ُ
ُ

ُكىكُ،ُاتفاقاُنُمقيس:ُُاألكؿُ:ُأكجوُخمسةُإليوُالنسبُففي،ُُالمزجيُكأما:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادم
:ُالثانيُكُ.خمسي:ُفتقكؿُعشر،ُخمسةُحكـُككذاُ،ُبعمي:ُُبعمبؾُفيُفتقكؿُ،ُصدرهُإلىُالنسب

ُإلىُيسمعُكلـُ،ُغيرهُيجيزهُكال،ُُالجرميُأجازهُالكجوُكىذاُ،ُبكي:ُفتقكؿُ،ُعجزهُإلىُينسبُأف
ُُالثالثُك .ُعميوُمقتصراُنُالعجز ُفتقكؿُ،ُتركيبيماُمزاالُمعاُإلييماُينسبُأف: ُ،بكيُ،ُبعمي:

:ُفقالكا،ُُالمركبُمجمكعُإلىُينسبُأف:ُالرابعُكمكافقتوُ.ُُاألكسطُفيُالحسفُأبيُـكظاىرُكبل
ُُالخامسُكُ.ُبعمبكي ُُفعمؿُعمىُاسـُالمركبُجزأمُمفُيبنىُأف: ُفيُقالكاُ،ُإليوُكينسب،

ُُحضرمكت ُُحضرمي: ُذلؾُفيُنعمـُالُسمعُماُعمىُفييماُيقتصرُشاذافُالكجيافُكىذاف،
ُخبلفا"ُ.

ُ:ُالىو ي ُوالىحميؿُ
ُمعاُانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُنسبُالتركيب ُالمزجيُ،ُكىكُأفُينسبُإلييما

ُ ُأقكاؿ ُمعو ُكذكر ،ُ ُتركيبيما ُمعزالن ،ُ ُنسبُالتركيبُالمزجي ُفي ُالنحاة ُفي ُرأيو ُيبد قكؿُكلـ
ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ

ؿُ الُ.218 ُـّ ُالُاُوؼُ ذُ حُامُ ُبُ  ُ نُ ُف يُاُق وا
ُابفُمالؾُ:ُقاؿ

د ػػػػرُا ُـ ُد ػػػػر دُ ُو اجا ػػػػاُالػػػػ   ناػػػػوُ ُم  ؼُاُم  ػػػػذ  ُح 
ُ

ػػػػػػػػو ازاُم  ُـاُإفُاُج  ُا ل ػػػػػػػػؼُاُر دُّهُ ُي ػػػػػػػػؾُ ُل ػػػػػػػػ
ُ
ُ

ما  ػيُف ػي ي ُ ُج  ػػح  ُالى ثان يػػةُ ُف ػيُاُاوُاُالى صا
ُ

ػػػػػػؽُُّ  ح  د ػػػػػػورُ ُو  ف ي ػػػػػػوُاُد يػػػػػػذ ضُم جا ُى وا
ُ ُالعيفُتككفُبأالُمقيدُكىككطمؽُفيُقكلوُ:ُجكازُأفُلـُيؾُردهُألؼُ،ُ:ُ"ُ(2)قاؿُالمرادم

فُ،ُكالتسييؿُالكافيةُفيُذكرهُكما،ُُجبرهُكجبُمعتمةُعينوُكانتُفإفُ،ُمعتمة ُفيُيجبرُلـُكا 
ُشاىي،:ُُشاةُفيُفتقكؿُ،ُصاحبُبمعنىُكذمُ،ُشاة:ُنحكُمفُاحترازاُ،ُالتصحيحُكجمعُالتثنية
ُ؛اتفاقاُنُذككم:ُذمُكفيُ،ُبيانوُكسيأتي،ُُعنوُرجعُوأنٌُُحكيُكقدُ،ُشكىي:ُُاألخفشُأصؿُكعمى
ُالنحكييفُكأكثرُ،ُسيبكيوُمذىبكقاؿُالمرادمُ:ُُ.ُسيبكيوُكمذىب،ُُفعؿُاألخفشُدعنُكزنوُألف

                                                           

ُ.ُُْٗٓ-ُُْٖ/ّانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُُْٔ-َُْٔ/ّانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
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ف،ُُعينوُتفتحُالمجبكرُأف ُالسككف،ُأصموُماُتسكيفُإلىُاألخفشُكذىبُ،ُالسككفُأصموُكافُكا 
ُُيدُفيُ:ُفتقكؿ ُُكدـ، ُكحرُكغد، ُالجميكرُمذىبُعمى، ُحيكحرُىُكمكغدُىُ،ُكمكدمُىُ،ُكميدُى:
ُالعيفُأصؿُألنوُ؛ُبالسككفُحيكحرٍُُ،ُكمكغدٍُُ،ُييكدمٍُُ،ُيييدٍُ:ُاألخفشُمذىبُكعمىُ،ُبالفتح
ُعفُكحكيُ،ُغدكم:ُغدُفيُقالكاُالسماعُكردُكبوُ،ُسيبكيوُمذىبُكالصحيحُ،ُالكمماتُىذهُفي
ُ"ُ.سيبكيوُمذىبُإلىُاألكسطُفيُرجعُوأنٌُُالحسفُأبي

ذاُنسبتُإلىُماُحذفتُالموُرددتياُكجكباُن:ُ"ُ(1)كقاؿُابفُىشاـ ىماُ:ُفيُمسألتيفُ:ُإحداُكا 
كأبكُالحسفُُ،ُيٌُشاىًُ:ُ،ُكأصمياُشكىةُبدليؿُقكليـُ:ُشياهُ،ُفتقكؿُُأفُيككفُالعيفُمعتمةُ،ُكشاة

ُُ"ُ.عدُردُمحذكفياُإلىُسككنياُاألصميوُيردُالكممةُبىيُ؛ُألنٌُكٍُيقكؿُ:ُشُى
فُلـُتردُفييماُكيجبُردُالبلـُأيضايُإذاُكانتُالبلـُمعتمةُ،ُ:ُ"ُ(2)ؿُابفُالقيـُالجكزيةقاُك كا 

ُشاىيُعندُسيبكيوُ،ُكشكىيُعندُاألخفش"ُ.:ُفتقكؿُفيُالنسبةُإلىُشاهُُ،ذكر
ُفيُنسب:ُيدُ،ُكغدُ،ُفيقكؿُكمذىبُاألخفشُأفُالردُإلىُاإلسكافُ،:ُ"ُ(3)قاؿُالشاطبيُك

ُ"ُ.ُككذلؾُيقكؿُفيُدـُ:ُدىٍمًييٌُ،ُكىكُعندهُقياسُ،ُُمًٌُكُدٍُكغُى،ُُيٌُيدٍُيُى
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُذك ُكالشاطبي ُ ُالجكزية ُالقيـ ُكابف ،ُ ُىشاـ ُكابف ،ُ ُالمرادم ُُر ُاألخفش ُنسبُقكؿ في
وُُنسبُكممةُذمُ،ُكىكُذكرُقكليفُلؤلخفشُ،ُالقكؿُاألكؿُ:ُأنٌُفمحذكؼُالبلـُ،ُفأماُالمرادمُ

ُ ُذككم ُكسيبكيو ُاألخفش ُعميو ُاتفؽ ُالنسب ُكىذا ُنسبُ، ُفي ُاألخفش ُقكؿ ُالثاني: ُكالقكؿ ،
ُفشُإلىُتسكيفُماُأصموُالسككفُ،ُكذكرُمعوُالمرادمُقكؿُسيبكيوُ،ُحيثُذىبُاألخ،ُالمجبكر

ُاألخفشُرجعُعفُرأيوُذكرُالمرادمُأفٌُثـُكقاؿُعفُقكؿُسيبكيوُىكُالصحيحُ،ُكىكُفتحُعينوُ،ُ
ُفيُكتابوُاألكسطُ.ُإلىُمذىبُسيبكيوُفيُتسكيفُالعيفُ

ُ ُالجكزية ُكابفُالقيـ ُابفُىشاـ ُإسكفأما ُقكؿُاألخفشُفيُضركرة افُالعيفُفيُنسبُُذكرا
ُاأل ُقكؿ ُفي ُرأييما ُيبديا ُكلـ ،ُ ُشٍكىي :ُ ُنسبُشاه ُفي ُفتقكؿ ،ُ ُىذهُمحذكؼُالبلـ خفشُفي

ُ.المسألة
ُالشاطبيُف ذكرُقكؿُاألخفشُفيُتسكيفُالعيفُفيُنسبُمحذكؼُالبلـُ،ُكذكرُمعوُكأما

ُفيقكؿُفيُنسبُيدُ:ُيىدىًكٌمُ،ُ الذمُرجحُ:ُُكُ(4)كقاؿُالشاطبيقكؿُسيبكيوُ،ُكىكُفتحُالعيفُ،
ُُ.ُالمسألة"ُ.ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُالناسُمذىبُسيبكيو

                                                           

ُ.ُِٖٗ/ْأكضحُالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِٓٗ-ُٓٗ/ِإرشادُالسالؾُإلىُحؿُألفيةُابفُمالؾُُ(ِ)
ُ.ُٔٓٓ/ٕانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُٔٓٓ/ٕانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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ُامُ ى ُرُ ائُ ظُ ن ُوُ (ُتُ ناُد ُوُ ُتُاخُا)اُ ُبُ  ُ نُ ُ.219ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

د ػػػػػػػػػػػأ خُ  ىػػػػػػػػػػػاُمُو  د ػػػػػػػػػػػادافُ ُا خا ُد ناى ػػػػػػػػػػػاُو 
ُ

ػػػػؽُا  ي ػػػػون س ُُا لاح  ػػػػذاؼُ ُاد ػػػػ ُو  ُالى ػػػػاُح 
ُ
ُ

ُكالنسب:ُُكسيبكيوُالخميؿُقاؿُ،ُكبنتُ،ُأختُإلىُالنسبُفيُاختمؼ:ُ"(1)قاؿُالمرادم
ُكقاؿُ،ُالمذكرُفيُتقكؿُكماُ،ُكبنكلُأخكل:ُتقكؿُ،ُالمحذكؼُكيردُ،ُالتاءُبحذؼُ،ُكابفُأخُإلى

ُيكنس ُُفتقكؿُ،ُالتاءُتحذؼُكال،ُلفظيماُعمىُإلييماُينسب: ُفييماُالتاءُألفُ،ُكبنتيُأختي:
ُيفرؽُأفُكلوُ،ُبوُيقكؿُكىكُ،ُالتاءُبإثباتُكمنتُىنتُإلىُينسبُأفُالخميؿُكالزموُ،ُلئللحاؽ

ُكفيُ،ُخاصةُالكصؿُفيُىنتُفيُالتاءُألفُ،ُكأختُبنتُبخبلؼُ،ُتمـزُالُفييماُالتاءُبأف
ُُالمرادمُكقاؿُ.خاصةُالكقؼُفيُمنت ُكىيُ،ُحكميماُكبنتُ،ُأختُنظائرُحكـ: ُ،ُثنتاف:
ُككمكم،ُ،ُثنكم:ُفتقكؿُ،ُمذكراتياُلىإُكالنسبُسيبكيوُعندُإليياُفالنسبُ،ُككيتُكذيت،ُككمتا،
ُكذكر.ُككيتيُ،ُكذيتيُ،ُكمتكمُأكُككمتيُثنتي،:ُُتقكؿُيكنسُمذىبُكعمىُككيكم،ُ،ُكذيكم
ُحبمىُإلىُكالنسبُككمتاكمُ،ُككمتكمُ،ُكمتي:ُُيكنسُمذىبُعمىُكمتاُإلىُالنسبُفيُبعضيـ
ُالتاءُحذؼُكىكُ،ُثالثُبمذىُإلىُكنظائرىما،ُُكبنت،ُُأختُفيُاألخفشُذىبُكُالثبلثة،ُبالكجو
قرار ُ،ككمكل،ُُكبنكل،ُُأخكل:ُُفتقكؿُ،ُحركتوُعمىُالساكفُقبؿُكما،ُُسككنوُعمىُقبمياُماُكا 
ُإلىُينسبُكماُإلييماُينسبُأف،ُُالمحذكؼُردُإذاُ،ُكذيت،ُُكيتُفيُمذىبوُكقياسُ،ُكثنكل
ُُفتقكؿُ،ُحي ُُمكيُك: ُُ"مكذيُك، ُالشاطبيُك. ُ"ُ(2)قاؿ ُا: ُكبلـ ُأيضان ُدؿ ُعمىُعدـُكقد لناظـ

وُيجيزُبقاءُاليمزةُعمىُضمياُ،ُفيقكؿُ:ُارتضاءُمذىبُاألخفشُفيُالنسبُإلىُأختُ،ُكذلؾُأنٌُ
ُوُمنسكبُإلىُأختُالُإلىُأخُرفعانُلبللتباس"ُ.ليدؿُعمىُأنٌُُ،ُُأيخكم

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
مُذكػػرُالمػػرادمُكالشػػاطبيُقػػكؿُاألخفػػشُفػػيُنسػػبُأخػػتُ،ُكبنػػتُ،ُكأخكاتيػػاُ،ُفأمػػاُالمػػراد

بقػاءُف سػكافُمػاُقبميػاُ،ُكا  ذكرُقكؿُاألخفشُفيُنسبُأختُ،ُبنتُكأخكاتياُ،ُكىكُحذؼُالتاءُ،ُكا 
ُأكلياُعمىُحركتياُ،ُكذكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُفيُذلؾُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفش.

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُنسبُأختُ،ُكأخكاتياُُكماُذكرهُالمرادمُ،ُكقاؿُ:ُإٌفُفكأماُالشاطبيُ
لـُيرتضُمذىبُاألخفشُفيُنسبيماُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ،ُكقاؿُالشاطبيُابفُمالؾُ

يعنيُ:ُإذاُنسبُإلىُأختُ،ُكبنتُجعمتُأيختانُكأخُ،ُكبنتانُ":ُُ(3)فيُشرحُبيتُابفُمالؾُالسابؽ
ُ،ُألفُذلؾُحكـُاُ،كبنتُ بفُ،ُكىذاُمذىبُكنسبتُإلييماُكماُتنسبُإلىُأخُ،ُكفيُبنتُ:ُبنكمّّ

ُلخميؿُ.سيبكيوُكا
                                                           

ُ.ُُِْٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُْٔٓ/ٕالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُٗٓٓ/ٕالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ُوُ ن ُيُاعُ ُوُااؤهُاُ ذفتُفُ اُحُ مُ ُبُ  ُ نُ ُيُافُ ُُؿُ وُاالقُ ُ.َِِ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػي ةُ ُي ك ػػػػػػفُاُو ا  فُا ػػػػػػاُك ش  ُـاُالاف ػػػػػػاُم  ػػػػػػد  ُع 
ُ

ػػػػػػػػر هُ   دا ف ػػػػػػػػى ُ ُف ج  ُـاُعيان ػػػػػػػػوُ ُو  ُالاى ػػػػػػػػز 
ُ
ُ

ُتككفُأفُمفُالفاءُمحذكؼُيخمكُكالُ،ُالفاءُمحذكؼُالبيتُىذاُفيُكذكر:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادم
:ُعدةُإلىُالنسبُفيُفتقكؿُ،يجبرُلـُصحيحةُكانتُفإفُ،ُكشيةُمعتمةُأك،ُُكعدةُصحيحةُالمو
فُ،ُعدم ُألنوُ؛ُسيبكيوُمذىبُعمىُ،ُكشكمُ:ُشيةُفيُفتقكؿُ،ُفائوُبردُجبرُالبلـُمعتؿُكافُكا 

ُكتقكؿُ،ُالمقصكرُمعاممةُكيعامموُُمطمقاُنُالعيفُيفتحُبؿُ،ُالسككفُمفُأصمياُإلىُالعيفُيردُال
ُ"ُ.ُسيبكيوُبمذىبُىناُكجـزُ،ُُأصموُبرد،ُُكشيي:ُُالحسفُيأبُمذىبُعمى

ذفتُفاؤهُ،ُأكُ:ُ"ُ(2)قاؿُابفُىشاـُك ُنسبتُإلىُماُحي ذا يماُكجكبانُفيُمسألةُعينوُرددتُيكا 
ًئيُ،ُعمىُقكؿُكك،ُرلُعممانُيىُكُى،ُكاحدةُ،ُكىيُ:ُأفُتككفُالبلـُمعتمةُ ُ،فتقكؿُفيُيرلُ:ُيىرى ًشيىةو

ُ،ُيىٍرأىًكمُيىٍرئٌيُ،أكُُسيبكيو،ُكقياسُأبيُالحسف: ٍمًييُّ كتقكؿُفيًُشيةُعمىُ،ُُكمىٍميكىمُي،ُكماُتقكؿ:ُمى
ُ"ُ.ييشٍُكعمىُقكؿُأبيُالحسفُ:ُكًُقكؿُسيبكيوُ:ًُكشىكٌمُ،ُ

ُبردُالفاءُػ)ًشيةفإفُكافُمعتؿُالبلـُك:ُ"ُ(3)بفُالقيـُالجكزيةقاؿُاُك ،ُكفتحُعينوُأيضان،ُ(ُلـز
وُيخالفوُفيُفتحُكمذىبُاألخفشُيكافقوُعمىُردُالفاءُإالُأنٌُىذاُمذىبُسيبكيوُ،ُ،ُكمُشُىكًُُ:فتقكؿ
ُ"ُ.ييُّّشٍُفيقكؿُ:ُكًُ،ُبؿُيسكنياُ،ُالعيفُ
ثـُتكمـُفيُالبيتُالخامسُعمىُالنسبُإلىُالمحذكؼُالفاءُ،ُ"ُ:(4)قاؿُابفُجابرُاليكارمُك

فيًُشية:ُكجبُردُفائوُ،ُكفتحُعينوُ،ُفتقكؿُُوُ:ُإفُكافُمعتؿُالبلـُ،ُنحكُ:ُشيةُ،فقدُذكرُأنٌُ
كمذىبُاألخفشُ:ُأفُتردُالعيفُإلىُسككنياُاألصميُ،ُفيقاؿُ:ُ،ُكىكُمذىبُسيبكيوُ،ًُُكشىكمٌُ

ُ".ُُبسككفُالشيفُ؛ُألفُاألصؿ"ُكشيةُكشٍييُ،
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُاليكارمُقكؿُاألخفشُفيُ ُكابفُجابر ،ُ ُالجكزية ُكابفُالقيـ ،ُ ُكابفُىشاـ ذكرُالمرادمُ،
ذكرُقكؿُاألخفشُفيُنسبُالمحذكؼُمحذكؼُالفاءُ،ُف،ُفأماُالمرادمُالنسبُإلىُماُحيذؼُفاؤهُ

إذاُكانتُمعتمةُ،ُفاألخفشُيردُالمحذكؼُ،ُكيبقيُالعيفُعمىُسككنوُ،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُ:ُ
ُ،ُكفتحُعينوُ،ُكقاؿُالمرادمُ:ُُككردُالمحذكؼُ كلـُيبدُرأيوُُ.ىناُبمذىبُسيبكيوُابفُمالؾُُجـز

ُ.ُمسألةالفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُْْٔ/ّانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُِٗ/ْانظر:ُأكضحُالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُْٓٗ/ِلفيةُابفُمالؾُإرشادُالسالؾُإلىُحؿُأُ(ّ)
ُ.ُِّٖ/ْانظر:ُشرحُألفيةُابفُمالؾُُ(ْ)
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ُ ُابفُىشاـ ُفاألخفشُيردُفكأما ،ُ ُعينو ُأك ،ُ ُحيذؼُفاؤه ُاألخفشُفيُنسبُما ُقكؿ ذكر
المحذكؼُ،ُكيسكفُعيفُالكممةُفيُالنسبُ،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُ،ُكىكُردُالمحذكؼُ،ُكفتحُ

ُُعيفُالكممةُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ.
ُاليكارمُ ُجابر ُكابف ُالجكزية ُالقيـ ُابف ُقفكأما ُاألخفشُذكرا فيُنسبُمحذكؼُفاءُكؿ

ُردُ ُكىك ،ُ ُسيبكيو ُمذىب ُكذكرا ،ُ ُالكممة ُعيف ُكيسكف ،ُ ُالمحذكؼ ُيرد ُفاألخفش ،ُ الكممة
ُ.ُالمسألةالمحذكؼُ،ُكفتحُعيفُالكممةُ،ُكلـُيبدياُرأييماُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

ُؼُ قُ الوُ ُابُ دُ 
ُفُ وُانُ مُ  ُالم ُعُ ُؼُ قاُوُ الُ.221

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػؿُاُف ػػػػػػػىا ُ ُاثاػػػػػػػرُ ُى ناو ينػػػػػػػاُم ُا ل ف ػػػػػػػاُاجا  

ُ
قاف ػػػػػاُم  ى ماػػػػػوُ ُو  ياػػػػػرُ ُو  ف اُف ػػػػػىا ُ ُغ  ػػػػػذ  ُاحا

ُ
ُ

ُالمرادم ُ(1)قاؿ ُ:ُ،لغاتُُثبلثُالمنكفُعمىُالكقؼُفي": ُبحذؼُعميوُيكقؼُأف كمنيا
ُُالتنكيف ُُالحسفُأبكُذلؾُكذكرُ،ُمطمقاُنُاآلخرُكسككف، ُُكقطرب، ُُعبيدُكأبك، ُكالككفيكف،،
ُكالُالشعر،ُفيُجاءُمماُىذاُأفُيركفُكالجماعة:ُُاإلفصاحُفيُؿقاُ.ربيعةُإلىُالمصنؼُكنسبيا
ُ.ُالكبلـ"ُفيُيجكز

ياءُفيُالحذؼُ،ُ:ُ"عمىُأفُبعضُالعربُيعامؿُاأللؼُمعاممةُالكاكُكالُ(2)قاؿُالشاطبيُك
ُ، كماُيقكؿُ:ُىذاُزيٍدُ،ُكمررتُبزيٍدُ،ُكلـُينبوُعمىُذلؾُالناظـُلقمتوُ،ُثبتُفيقكؿُ:ُرأيتُزيدٍُ

لمغةُفيُكتابُسيبكيوُفيُالنسخةُالشرقيةُمنوُعفُأبيُالحسفُ،ُكحكاىاُالفارسٌيُعفُنقؿُىذهُا
ُ.ُقطربُ،ُعفُأبيُعبيدةُ"
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُالمرادمُذكرُ حذؼُُفاألخفشُأجازُقكؿُاألخفشُفيُالكقؼُعمىُالمنكفُ،كالشاطبيُ،
ُ سكافُاآلخرُمطمقان ُكا  ُفقاؿالتنكيفُ، ُلغتيفُ، ُمعو ُكذكرُالمرادمُ ُكىي(3)، ُاألكلىُ:" ُالمغة :ُ

ُأكُضمةُبعدُكافُإفُكبحذفوُ،ُفتحةُبعدُكافُإف،ُُألفاُنُتنكينوُبإبداؿُعميوُيكقؼُأفُ،ُالفصحى
ُبإبداؿُعميوُيكقؼُأف،ُُكالمغةُالثانيةُ:ُُبزيدٍُُكمررتُ،ُزيدٍُُكىذاُ،ُزيدىاُنُرأيت:ُكقكلؾُ،ُكسرة

ُالضمةُككاكاُنُ،ُالفتحةُبعدُألفاُنُالتنكيف ُ،ُاألزدُإلىُالمصنؼُكنسبياُ،ُالكسرةُدبعُكياءُنُ،ُبعد
ُكاقتصر،ُُفصحاءُليسكاُاليمفُأىؿُمفُقـكُلغةُأنياُعثمافُأبكُـكزعُ.ُالسراةُبأزدُغيرهُكقيده
ُالثانيةُ،ُىيُالفصحىُ،ُُعمىُىنا ُكقكؿُالمرادمُعفُالمغة .ُ كلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُالفصحاء"

ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ
                                                           

ُ.ُْٗٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُٖ/ٖالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُْٗٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
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خفشُفيُمعاممةُاأللؼُمعاممةُالياءُكالكاكُفيُالحذؼُ،ُأكُفيُذكرُقكؿُاألفكأماُالشاطبيُ
ُكقاؿُ ،ُ ُمنو ُالشرقية ُالنسخة ُفي ُاألخفش ُعف ُسيبكيو ُكتاب ُفي ُذكرت ُالمغة ُفيذه ،ُ الكقؼ

ُبزيًدمُ،ُكماُيقكؿُُ(1)الشاطبي :ُكىيُلغةُلبعضُالعربُأفُيقكلكاُفيُالكقؼُ:ُقاـُزيديك،ُكمررتي
ُزيداُ،ُكلكفُالمغة الفصحىُحذفياُفيُىاتيفُالحالتيفُ،ُلمكافُثقؿُالكاكُكالياءُُالجميعُ:ُرأيتي

ُ.ُُالمسألةفيُأنفسيماُ،ُبخبلؼُاأللؼُ؛ُفإنياُخفيفة"ُ.ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُوفُ نُ المُ ُورُ صُ قُاالمُ ُؼُ لاُا ُُ.222

ُالمرادم ُنحكُ،ُباأللؼُعميوُيكقؼُالمنكفُ"المقصكر:ُ(2)قاؿ ُىذهُكفيُفتى،ُرأيت:
ُاألكؿُثبلثةُؼاألل ُ :ُ ُمذاىب،ُكمنيا ُكاستصحبُ،ُالثبلثُاألحكاؿُفيُالتنكيفُمفُبدؿُأنيا:

ُكالفراء"ُ.،ُُالحسفُأبيُمذىبُكىكُ،ُككقفاُن،ُُكصبلُنُالمنقمبةُاأللؼُحذؼ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ىيُعندهُبدؿُمفُالتنكيفُُك،ُخفشُفيُألؼُالمقصكرُالمنكفُانفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاأل
ُاألح ُافي ُ،كاؿ ُككقفان ُكصبلن ُالمنقمبة ُاأللؼ ُحذؼ ُكاستصحب ،ُ ُالمرادمُُلثبلث ُمعو كذكر

ُالتنكيفُكأفُ،ُالثبلثُاألحكاؿُفيُالمنقمبةُاأللؼُأنياالمذىبُاألكؿُ:ُ":ُ(3)المرادمُمذىبيف،ُفقاؿ
ليوُ،ُكالككفييفُكالكسائي،ُُعمركُأبيُعفُمركمُكىكُ،ُاأللؼُعادُحذؼُفمماُحذؼ؛ ُذىبُكا 

ليوُ،ُكالخميؿ،ُُسيبكيوُعفُالباذشُابفُكنقموُ،ُيرافيكالس،ُُكيسافُابف ُفيُالمصنؼُذىبُكا 
ُشرحياُفيُقاؿُالكافية، ُُكقفاُنُاأللؼُبإمالةُالركايةُثبكتُالمذىبُىذاُكيقكم: ُبياُكاالعتداد،

ُالنصبُفيُفاأللؼُ؛ُبالصحيحُاعتباره،ُكالمذىبُالثانيُ:ُُلذلؾُصالحُغيرُالتنكيفُكبدؿ،ُركياُن
ُ.أكثرىـُنقموُفيماُسيبكيوُمذىبُكىذاُ،ُالكممةُالـُمفُبدؿُكالجرُالرفعُكفيُ،ُالتنكيفُمفُبدؿ
ليوُ،ُالنحكييفُمعظـُمذىبُكىك:ُقيؿ ُإلىُالتذكرةُفيُكذىبُ،ُالتذكرةُغيرُفيُعميُأبكُذىبُكا 

ُ.ُالمسألةفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُالمازني"ُ.ُُكلـُيبدُرأيوُُمكافقة
ُ
ُ
ُ

                                                           

ُ.ُٖ-ٕ/ٖالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
َُُْٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُُْٕ-َُْٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
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ُاُـ مُ شُاالُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.223
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ُـ ُا وُا ػػػم  ػػػم ةُ ُا شا فاُمُق ػػػؼُاُا وُاُال   ػػػاع  ُم   
ُ

ػػػا  ػػػز اُمُل ػػػياس ُُم  م ػػػيا ُمُا وُاُى ما ُق ف ػػػاُإفُاُع 
ُ
ُ

ُ،ُاألعمىُيحسوُالُبحيثُاإلسكافُبعدُالشفتيفُضـُاإلشماـُكحقيقة:ُ"ُ(1)قاؿُالشاطبي
نما ُ،ُمكاضعُأربعةُفيُمخالفةُىناُكلبعضيـُ،ُالنحكييفُجميكرُىذاُعمىُالعيفُلرألُىكُكا 

ُحكايةُىي:ُُخركؼُابفُعنوُكقاؿُ،ُالنظرُدكفُُبالسمعُيفيـُاإلشماـُأفُعنوُحيكيُفاألخفش
ُخركؼُكابفُ،ُالعربُمفُبمسمكعُكليسُ،ُالنحكييفُكضعُاإلشماـ:ُُيقكؿُكقطربُ،ُُفاسدة
شماـُ،ُالكقؼُعمىُإشماـ:ُُكجييفُعمىُاإلشماـُإف:ُيقكؿ ُراءفالُفعُكنقؿُ،ُالكممةُكسطُفيُكا 
ُ"ُ.الركـُمفُالبيافُفيُأيـُاإلشماـُأفُكيسافُكابفُثعمبُكعف

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُالشاُ ُانفرد ُبالسمعُدكفُُ،طبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُاإلشماـ ُاألخفشُيفيـ كىكُعند

ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُكرُمعوُأقكاؿُالنحاةُفيُاإلشماـُ.ُالنظرُ،ُكذ
ُ

ُزةُ مُاىُ ُرُ يُاغُ ُفُامُ ُةُ حُ ىُافُ الُؿُ قُانُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.224
ُقاؿُابفُمالؾُ:
ر كػػػػػػػػػػػػػػػػاُم ػػػػػػػػػػػػػػػػاتُ ُم ح  ر ك  ح  ُاناق ػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُُو 

ُ
ػػػػػػػاك فُ   يك ػػػػػػػوُ ُل   ر  ظ ػػػػػػػ  ُُل ػػػػػػػفُاُى حا ُي حا

ُ
ُ

ن قاػػػؿُ  ػػػفُاُف ػػػىا ُ ُو  ػػػو  ُم  ػػػوزُ ُ   م  ُلُ ُالم يا
ُ

،ُي ػػػػػػػػر اهُ   ػػػػػػػػر    ؼُ ُد صا ك ػػػػػػػػوا ُن ق ػػػػػػػػ ُ ُو 
ُ ُالمرادم ُ(2)قاؿ :"ُ ُتحالنقؿ: ُالحىك ُحركة ُكيؿ ُقبميا ُالساكف ُإلى ُرؼ ُعندُيجكزُال،

ُمفُلـزُمنكناُنُكافُإفُالمفتكحُألفُ؛البىكىٍرُُرأيتُي:ُيقاؿُفبلُ،ُىمزةُغيرُمفُالفتحةُنقؿُالبصرييف
،ُُالكقؼُفيُنقمكاُلكُألنيـ:ُُكقيؿُ.ُالمنكفُغيرُعميوُكحمؿُ،ُالتنكيفُألؼُحذؼُفيوُالنقؿ

ُُالُيجكزُكىكُ-المفتكحُ-ُفعؿُإسكافُوكأنٌُُذلؾُلكافُ،ُالكصؿُفيُكسكنكا ُبظاىر،ُكليس،
ُذلؾ،ُأجازُوأنٌُُالجرميُكنقؿُ،البىكىرٍُُرأيتُي:ُفيقكلكفُ.ىمزةُغيرُمفُالفتحةُنقؿُالككفيكفُكأجاز
ُعمرك"ُ.ُرأيتُي:ُقاؿُمفُلغةُعمىُالمنكفُفيُذلؾُأجازُوأنٌُُاألخفشُكعف

خمسةُأكجوُ،ُُكلؾُفيُالكقؼُعمىُالمحرؾُالذمُليسُىاءُالتأنيث:ُ"ُ(3)كقاؿُابفُىشاـ

ُـى ُالًعٍم ألفُ؛ُُمنياُ:ُأفُتقؼُبنقؿُحركةُالحرؼُإلىُماُقبموُ،ُفبلُيجكزُالنقؿُفيُنحكُ:ُسىًمٍعتي
ُ"ُ.،ُكأجازُذلؾُالككفيكفُكاألخفشالحركةُفتحةُ

                                                           

ُ.ْٓ-ّٓ/ٖانظرُ:المقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُْٕٗ-ُْٖٕ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُِٕٗ-ِٔٗ/ْانظر:ُأكضحُالمسالؾُُ(ّ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُالمرادمُ ُذكر ُاألخفشُفي، ُقكؿ ُالفُجكازُكابفُىشاـ ُفأماُنقؿ ،ُ ُىمزة ُمفُغير تحة

فيُجكازُنقؿُالفتحةُُدكفُىمزُعمىُلغةُمفُقاؿُ:ُرأيتُعمركُ،ُُكؿُاألخفشُذكرُقالمرادمُف
قكؿُاألخفشُُفيُُكلـُيبدُرأيوُفيُ.ُكذكرُمعوُقكؿُالبصرييفُفيُذلؾُ،ُفيـُالُيجيزكفُذلؾُ

ُ.ُالمسألةىذهُ
كقاؿُقبؿُذلؾُ:ُالُُفيُجكازُنقؿُالفتحةُمفُغيرُىمز،ُُذكرُقكؿُاألخفشفكأماُابفُىشاـُ

ُ.ُالمسألةأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ،ُىذاُيدؿُُفتحةُمفُغيرُىمزةنقؿُالُيجكز
ؿُ ُ.225 ُولةُ صُ وُامُ ا(ُالُا)مُ ُؼُ لاُا ُُؼُ ذُاحُ ُف يُاُالاق وا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػا م  ػػى فاي اُـ ُف ػػيُو  ػػر تُاُإفُاُال ا ؼُاُج  ػػذ  ُح 
ُ

ل ي ػػػػػػػاُا ل ف ي ػػػػػػػا  ُى ق ػػػػػػػؼُاُإفُاُالي ػػػػػػػاُو ا وا
ُ
ُ

ُالمرادم ُ"ُ(1)قاؿ ُباال: ُكاحترز ُالمكصكلة ُعف ُستفيامية ،ُ ُكالشرطية ،ُ ُبماُنحك: مررت
:ُأفُحذؼُألؼُماُالمكصكلةُُكزعـُالمبردُ.ُألفيماُفإنيماُالُتحذؼُ؛ُكبماُتفرحُأفرحُ،مررتُبو
ُأيضاُنُليسُلغة ُأبكُزيد ُكنقمو ،ُُ ُُاألكسطُفيُالحسفُأبكُكقاؿ، ُمفُكثيراُنُأفُزيدُأبكُكزعـ:
ُإياه"ُ.ُاستعماليـُلكثرةُحذفكاُكأنيـُ،ُشئتُعَُـُّسؿٍُ:ُ"يقكلكفُالعرب

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
نقؿُاألخفشُفيُكتابوُاألكسطُعفُأبيُزيدُ،ُأفُبعضُالعربُتحذؼُانفردُالمرادمُبذكرُ

ُ.ُالمسألةاألؼ)ما(ُالمصكلةُ،ُلكثرةُاستعماليـُلياُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُنقؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُْٖٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
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ُيؼُ رُ صُاالىُ ُابُ دُ 
ؿُ الُ.226 ًُ ن ُدُ ُف يُاُق وا ًُ ـُالفُ  ُ )ف   ؿ(ُدُ ُا ًُ  ُااألُ ُيُافُفُ يُا ُ رُال ُاكُ وُ ُا ُما
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ف   ػػػػػػػػػؿُ  ػػػػػػػػػؿُ ُو  ػػػػػػػػػس ُُا ىام  ُي ق ػػػػػػػػػؿُاُو الا  كا
ُ

ى ـ  ػػػػد  ػػػػيص ُُل ق صا ص  ػػػػؿُ ُى خا ػػػػؿُاُف  ا ُد ف   
ُ
ُ

ُالمرادم ُ"(1)قاؿ ُالستثقاليـُ-العيفُكضـُالفاءُبكسرُ-ًُفعيؿُالثبلثيُأبنيةُمفُىمؿأ:
ُ-ُالعيفُككسرُالفاءُبضـُ-ُفىًعؿُبناءُبوُيعني،ُُكالعكس:ُقكلوُك،ُُضـُإلىُكسرُمفُاالنتقاؿ

ف،ُُكسرُإلىُضـُمفُاالنتقاؿُالستثقاؿُ؛ُميمؿُوأنٌُُإلىُقكـُذىبُ،ُخبلؼُفيوُالكزفُكىذا ُكا 
ُمنوُجاءُكقدُالظاىر،ُكىكُقميؿ،ُلكنوُ،ُمستعمؿُوأنٌُُإلىُقكـُكذىب،ُُعكسوُمفُأخؼُكاف

ُ:مالؾُبفُلكعبُاألخفشُكأنشدُ،ُكنانةُمفُبيمةقُبياُسميتُدكيبةُاسـُكىكُالديًئؿ،
وا ،ُجػػػػاؤ  ػػػػياش  ُم  ار   ػػػػوُق ػػػػيس ُُل ػػػػوُاُدج 

ُ
ػػػػػر سُإ لُ ُكػػػػػافُمػػػػػا  ُ(2)الػػػػػدُّئ ؿُكم  ا

ُ
ُ

ًئـ ُليسُأٌنوُاأللفاظُبيذهُفثبت،ُُالخميؿُحكاهُالكعؿ،ُفيُلغة:ُكالكيًعؿُلبلست،ُجنسُاسـ:ُكالري
ُ"ُ.بميمؿُ

ُ"ُ(3)كقاؿُالشاطبي :ُ ُابفُالناظـ ُلغةُفيُالكغؿُكذكره ُكيًعؿُ، ُُكىكُ: ُثالثان ُلفظان فبيذهُ،
ُ.ُكابفُجنيُكجماعةُ"ؿُفيُاألسماءُ،ُكىكُمذىبُاألخفشُ،ُاأللفاظُأثبتُالناظـُفيعًُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ذكرُففأماُالمرادمُُذكرُالمرادمُ،ُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُبناءُ)فيًعؿ(ُفيُاألسماءُ،

ُوأنٌُُاأللفاظُبيذهُفثبتكقاؿُالمرادمُ:ُُ،ُلدًُّئؿا نحكُكممةُ:ُ،سماءدُاألخفشُبناء)فيًعؿ(ُفيُاألإنشا
ُ.ُالمسألةكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ،ُُبميمؿُليس

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُبناء)ُفيًعؿُ(ُفيُاألسماءُ،ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُفالشاطبيُُكأماُ
ُفقاؿُالشاطبي ُالبناءُ، ُف"ُ:(4)فيُىذا ُسيبكيو ُمختصُكأما ُىكُعنده نما ُكا  ،ُ ُفيُاالسـ ُيثبتو مـ

ُرأيوُبالفعؿ" ُيبد ُكلـ .ُُ ُفيُُُالمسألةفيُقكؿُاألخفشُفيُىذه ُفيعوؿ( (ُ ُإثباتُبناء .الراجحُىنا
ُاألسماءُ،ُلكركدُذلؾُفيُكبلـُالعربُ،ُنحكُ:ُديًعؿُ،ُككيًعؿُ.

ُ
ُ
ُ

                                                           

ُ.ُُُّٓ-ُُِٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
كبػبلُُ،ُُّْٔ/ِٖالعػركسُُكتػاجُِّّ/ُُالبيتُمفُالمنسرحُلكعبُبفُمالؾُاألنصارمُفػيُلسػافُالعػربُُ(ِ)

ُ.ُُّْ/ُكمجمؿُالمغةُُُِّ/ُُْفيُتيذيبُالمغةُُنسبة
ُ.ُِٗٔ/ٖالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُِٗٔ/ٖانظر:ُالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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ُف يُاالُ.227 ؿ  ُ ُيُا(ُفُ   ؿفُ دناًُ)ُق وا ًُ مُ  ُااألا ُا
قدُفيـُمفُىذاُالبيتُأفُماُعداُىذيفُالكزنيفُمستعمؿُليسُبيمؿُ،ُكالُ":ُُ(1)قاؿُالمرادم

،ُزًمًُبُُأتافُ:نحك،ُُكصفةُ،ُؿُهًبًُإُُ:نحك،ُُاسماُنُكيككفُ،ًُفًعؿ:ُُكىيُعشرةُأكزافُ،ُكمنيا،ُنادرُ
ُمخفؼُاألخفشُفحكاه،ُُزًمًُبُُكأماُ،ُؿُوًبًُإُُغيرُالكزفُىذاُمفُسيبكيوُيذكرُكلـُ،ُالسمينةُكىي
ُ"ُ.بعضيـُ:ُالُثالثُليذيفُالمفظيفُالزامُ،ُقاؿُمشددُسيبكيوُاهكحكُ،ُالزام

كمثالوُفيُاألسماءًُفًعؿُنحكُإبؿُ،ُكلـُيحؾُسيبكيوُغيرهُقاؿُ:ُالُ:ُ"ُُ(2)قاؿُالشاطبيُك
ًُحًبرةُُه :ُ ُفيُاألسماء ُالحسف ُأبك ُكزاد ،ُ ُكالصفاتُغيره ُفيُاألسماء ُعمىُنعمـ ُكىيُالصفرة ،

ُ."ُاألسناف
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُالمرادمُ ُفأما ،ُ ًُفًعؿُفيُاألسماء ُاألخفشُفيُبناء ُكالشاطبيُقكؿ ُالمرادمُ، ذكرُفذكر
ُالبناءُ)ًبًمز  :"ُُ(3)(ُمخفؼُالزامُ،ُكذكرهُسيبكيوُمشددُالزامُ،ُكقاؿُالمرادملؤلخفشُفيُىذا

وُكلـُيبدُرأيُ.أصميا"ُُبناءُيككفُفبلُالمشدد،ُمفُمخففاُنُاألخفشُحكاهُماُُيككفُأفُفيحتمؿ:ُقيؿ
ُ.ُالمسألةفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

(ُ،ُذكرُمعوُرأمُآخرُفيُذكرُلؤلخفشُفيُىذاُالبناءُمفُاألسماءُ)ًحًبرةُهفكأماُالشاطبيُ
ٍبرة:ُُفيوُكاألشير:ُُقالكا :ُ(4)الشاطبيُُفقاؿ)ًحًبرة(ُ،ُُلفظة كلـُيبدُالشاطبيُرأيوُفيُىذهُ.ُُ"ُحى

ُ.ُالمسألة

                                                           

ُ.ُُُٓٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِّٔ/ٖالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُُُٓٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ُِّٔ/ٖيةُانظر:ُالمقاصدُالشافُ(ْ)
ُ
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ؿُ ال.228ُ ًُ ن ُدُ ُف يُاُق وا م ؿ()ا ًُ  ُااألُ ُيُافُ ُف  ا ُما
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػػػػػػُـ  ػػػػػػػػػػػر دُ ُلا ا د ػػػػػػػػػػػاعُ ُم ج  م ػػػػػػػػػػػؿُ ُر  ُف  ا
ُ

م ػػػػػػػػػػػػػػػؿُ   ف  ا م ػػػػػػػػػػػػػػػؿُ ُو  ف  ا م ػػػػػػػػػػػػػػػؿُ ُو  ف  ا ُو 
ُ
ُ

ػػػػػػػػػػعُا م  ػػػػػػػػػػؿُ ُو  م ػػػػػػػػػػؿُ ُف    فُاُف  ا ػػػػػػػػػػ  ُُو ا  ُع 
ُ

ػػػػػػعُا  ػػػػػػو  ُف   م ػػػػػػؿُ ُف م  ُُح  م ػػػػػػؿ  ػػػػػػ ف  ا ُع 
ُ ُكفتح،ُُألكؿاُبضـُ،ُفيٍعمىؿ منياُ:ُك،ُُأبنيةُستةُالمجردُلمرباعيُذكركا:ُ"ُ(1)قاؿُالمرادم

ُالثالث ُُاسماُنُكيككف، ٍخدىبُ:نحك، ُُكصفةُ،ُالجرادُلذكرُ،ُجي ٍرٍشعُنحك:، ُُجي ٍرشيعُبمعنى، ُجي
ُفرعُىكُبؿُ،ُأصميُببناءُليسُالسادسُالبناءُىذاُأفُاألخفشُغيرُالبصرييفُبالضـُ،ُمذىب

ٍخديبُ:نحك،ُُالضـُفيوُمعسُيُالفتحُفيوُسمعُماُجميعُألفُ؛ُتخفيفاُنُتحفيُُ،ُُبالضـُفيٍعميؿُعمى ،ُُجي
ٍرشيعُ،ُاألسماءُفيُكبيٍرقيعُكطيٍحميب ُكذىبُفيُكجي ُبناءُوأنٌُُإلىُكاألخفشُالككفيكفُالصفاتُ،
ُأصمي"ُ.

ٍخدىبُ،ُلذكرُالجرادُ)فيٍعمىؿ(ُكبنيةُالرباعيُالمجردُستةُ،ُكمنياُ::ُ"ُ(2)كقاؿُابفُالكردم جي
ُ"ُ.زادهُاألخفش

ـُاألكؿُ،ُمفتكحُكالككفيكفُمضمُك،ُادُاألخفشُكالمجردُالرباعيُ،ُكُز"ُ:ُ(3)كقاؿُابفُىشاـ
ٍخدىب ُ"ُ.الثالثُكجي

ؿُبضـُأكلوُكفتحُمىُعٍُمنياُ:ُفُي،ُُكفموُستةُأمثمةُ،ُفأماُالرباعيُ:ُ"ُ(4)كقاؿُابفُالقيـُالجكزية
ٍخدىبُ ألنوُعندهُ؛ُكلـُيذكرهُسيبكيوُفيُاألبنيةُ،ُكطيٍحمىبُ،ُذكرهُالككفيكفُكاألخفشُ،ُثالثوُكجي

ُالثالثفرعُعمىُالمضم نماُف)فيٍعميؿ(ُ،ُـك ُ.ُ"تحُتخفيفاُنكا 
كفتحُ،ُؿُبضـُاألكؿُمىُعٍُمنياُ:ُفُيُكستةُأكزافُ،ُ:ُ"فذكرُلمرباعيُُ(5)جابرُاليكارمكقاؿُابفُ

ُلككفيكفُكاألخفشُ"ُُ.ا،ُنقموُ،ُكلـُيذكرهُسيبكيوُبُمىُحٍُطُيُ:ُنحكُ،ُالثالث
بنيةُستةُعمىُرأيوُ،ُمنياُالمجردُلوُمفُاألُ:ُ"يعنيُأفُاالسـُالرباعيُ(6)كقاؿُالشاطبي

ُمىُعٍُفُي ُاألكؿ ُؿُبضـ ُ:ُ،كفتحُالثالثُ، ُفيُاالسـ ُكمثالو ُاألخفشُ، ُاستدركو ُما ٍخدىبُ،ُُكىك جي
ٍفدىعُ،ُكطيٍحمىب ُ."ُكضي

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُ ،ُ ُالكردم ُكابف ،ُ ُالمرادم ُذكر ُالجكزية ُالقيـ ُكابف ،ُ ُىشاـ ُاليكارمُُُ،كابف ُجابر كابف

ُكالش ُفي ُاألخفش ُقكؿ ُ)فيعمىؿ(بنااطبي ُكزف ُعمى ُالذم ُالرباعي ُء ُالمرادم ُفأما ُقكؿُف، ذكر
                                                           

ُ.ُُِٓ-َُِٓ/ّ(ُانظرُ:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ)
ُ.ُّْٕ(ُتحريرُالخصاصةُفيُتيسيرُالخبلصةُِ)
ُ.َُّٖ/ْ(ُأكضحُالمسالؾُّ)
ُ.َُٗٗ-ُٖٗٗ/ِ(ُانظر:ُإرشادُالسالؾُإلىُحؿُألفيةُابفُمالؾُْ)
ُ.ُُّٕ-ُّٔ/ْ(ُشرحُألفيةُابفُمالؾُٓ)
ُ.ُِٖٔ-ِّٖ/ٖ(ُنظرُ:ُالمقاصدُالشافيةُٔ)
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ُالرباعيُاألخفش ُفيُاالسـ ُ ُالبناء ُكقاؿُإثباتُىذا ُبأمريفُلذلؾُكاستدلكا"ُ:(1)، ُأحدىما: ُأف:
ٍؤذىر،:ُقاؿُاألخفش ُفإفُ،ُمردكدُكىذاُ،ُمخفؼُغيرُوأنٌُُعمىُفدؿُ،ُالذاؿُضـُفيوُيحؾُكلـُجي
ٍؤذيرُفيُمنقكؿُالضـ ُفيُالضـُإف:ُالزبيدمُكقاؿُأكثر،ُجؤذرُفيُالفتحُأفُالفراءُكزعـُ،ُأيضاُنُجي
ٍندىد:ُفقالكاُ،ُبوُألحقكاُقدُأنيـ:ُكاآلخر.ُُأفصحُمنوُكردُماُجميع ُذلؾُعفُليُما:ُيقاؿُ،ُعي
ُبيذهُفجاءكاُسكدد:ُكقالكاُالفحؿ،ُاشتيتُإذا،ُُعيكطىطاُالناقةُتاطُىعُى:ُكقالكاُ،ُبد:ُأمُ،ُعندد

ُ.ُالمسألةأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُؿككبلـُالمرادمُالسابؽُيدُ".ُُمفكككةُاألمثمة
ذكرُقكؿُاألخفشُفيُزيادةُبناء)فيٍعمىؿ(ُفيُاالسـُالرباعيُالمجردُ،ُكلـُفكأماُابفُالكردمُ

ُ.ُالمسألةيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ
ُ ُابفُىشاـ ُفيُاالفكأما ُبناء)فيٍعمىؿ( ُالرباعيُالمجردذكرُقكؿُاألخفشُفيُزيادة ُثـُُسـ ،

كىذاُيدؿُأٌنوُُ.ُ"الضـُفيوُكسمعُإالُشيءُفيُيسمعُكلـ،ُُمضمكمياُفرعُوأنٌُُكالمختار :ُ(2)قاؿ
ُُ.ُالمسألةاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

)فيٍعمىؿ(ُفيُمجردُاالسـُذكراُقكؿُاألخفشُفيُزيادةُبناءفُكابفُجابرُاليكارمُكأماُابفُالقيـ
ُالثالثُ،ُكلـُيبدياُرأييماُالرباعيُ،ُكذكراُمع وُقكؿُسيبكيوُفيوُ،ُكىكُعندُسيبكيوُفرعُمفُمضمـك
ُفيُقكؿُاألخفشُ.

ُ،ُثـُقاؿُالرباعيُاالسـُمجردُفي(ُفيٍعمىؿ)بناءُزيادةُفيُاألخفشُقكؿُذكرفكأماُالشاطبيُ
ُ،ُكالفتحُمنقكؿُفبلُبدُمفُقبكلو":ُُ(ّ)الشاطبي ُكموُالُيمـز ُأٌنوُمفتكحُكىذا مفُُ،ُكمفُقاؿُ:

ُبالفتحُ،ُفيحمؿُىذاُ المضمكـُ،ُفدعكلُالُدليؿُعميياُ،ُكلـُيثبتُمفُكبلـُالعربُتخفيؼُالضـٌ
ُجحُاعتبارُبناء)فيعمىؿ(ُمفُأبنيةُالرباعيُ.الراُ.ُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُ.ُ"عميو

ؿُ الُ.229ُ ًُ اليُ ُارر ُكُاىُ ُف يُاُق وا ُياعُ دُ الرُ ُؿُ  ُاالفُ ُيُافُ ُا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػػذ اُو الاي ػػػػػػا ُـاُإ فُاُو الاػػػػػػو اوُ ُك  ُي ق   ػػػػػػاُل ػػػػػػ
ُ

ػػػػػا  ػػػػػاُك م  ي ػػػػػؤُ ُف ػػػػػيُى م  ػػػػػاُي ؤا و ع  و عا ُو 
ُ
ُ

ؼُ،ُكمفُ:ُ"فحصؿُمفُالمجمكعُأفُالكاكُكالياءُتككنافُفيُالفعؿُبالتضعي(ْ)قاؿُالشاطبي
ُ،ُكىكُنادرُمعُتقدـُالياءُأمثمةُالفعؿُُفيُالياءُ:ُ ُياهو ُياهو ُقمتُليا كمعُُيىٍييىٍيتُباإلبؿُ،ُإذا

احيتُيتأخرىاُنحكُ:ُ ُُكىىاىيتُي،ُُحى النحكُإالُىذهُُوُلـُيأتُمفُىذا،ُكزعـُاألخفشُأنٌُكعىاعيتي
ُ"ُ.األفعاؿُالثبلثة

                                                           

ُ.ُُِٓ-َُِٓ/ّانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُّٖ/ْ(ُأكضحُالمسالؾُِ)
ُ.ُِٕٖ/ٖ(ُالمقاصدُالشافيةُّ)
ُ.ُِّٖ-ُّٖ/ٖنظر:ُالمقاصدُالشافيةُ(ُاْ)
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ُ:ُالىو ي ُوالىحميؿ
ردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُمجيءُتكرارُالياءُفيُالفعؿُالرباغيُإالُفيُثبلثةُانف

احيتُي أفعاؿُفقطُ،ُكىيُ: ،ُكقاؿُُ،ُفأصمياُ:ُحيحيتُ،ُكىيييتُكعيعيتُُكعىاعيتُيُكىىاىيتُيُ،ُحى
:ُفحصؿُمفُالمجمكعُأفُالكاكُكالياءُتككنافُفيُاالسـُبالتضعيؼُ،ُكيككنافُفيُُ(ُ)الشاطبي

ُ ُيدؿ ُكىذا ُكذلؾ". ُاعترضُالفعؿ ُاألخفشُأٌنو ُقكؿ ُالفعؿُعمى ُفي ُتضعيؼُالياء ُمجيء في
ُلرباعيُإالُفيُثبلثةُأفعاؿُفقطُ.ا

ؿُ ال.230ُ ُ(افمُ )رُ ُةُ مُ م ُكُ ُوفُ نُ ُف يُاُق وا
ُ:ُقاؿُابفُمالؾ
ػػػػرُ ُف ػػػػيُو النُّػػػػوفُ  زُاآلخ  ػػػػالاي ما ف ػػػػيُك  ُو 

ُ
ػػػػػػػوُ   ػػػػػػػناف رُ ُن حا ػػػػػػػال ةُمُغ    ُك ف ػػػػػػػيُا ص 

ُ
ُ

ُالمرادم ُ"(ِ)قاؿ :ُ ُالخميؿ ُسيبكيو ُ)ُرمذىب ُكممة ُنكف ُأف ُ:ُُ(ماف، ُسيبكيو ُقاؿ ،ُ زائدة
فيُالمعرفةُ،ُكأحمموُعمىُُ،ُأمُالخميؿُ،ُعفُالرمافُ،ُإذاُسميُبوُ،ُفقاؿُ:ُالُأصرفوكسألتو

ُكحماض؛،ُُقراص:ُُمثؿ،ُُأصميةُنكنو:ُاألخفشُكقاؿكثرُ،ُإذاُلـُيكفُلوُمعنىُيعرؼُبوُ،ُاأل
ُلثبكتياُبؿُنبات،ُاسـُلككنوُالُأصمية،ُأنياُكالصحيح ،ُالنباتُيعنيُ،ُفعبلفُمفُأكثرُفعاالُنُألف
ُ".ُاالشتقاؽُفي

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
،ُكقاؿُُفييُعندُاألخفشُأصمية(ُاألخفشُفيُنكفُكممةُ)رمافُمُبذكرُقكؿانفردُالمراد

المرادمُعفُقكؿُاألخفشُ:ُكىكُالصحيحُ،ُلثبكتياُفيُاالشتقاؽُ،ُكىذاُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُ
ُُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ

ؿُ الُ.231 ًُ اليُ ُةُ ادُ ي ُزُ ُف يُاُق وا ُا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

 ًُ قافػػػػػػػاُمُو الاي ػػػػػػػا ػػػػػػػوُاُو  ُـاُك م م  ل ػػػػػػػ ُهُاى ػػػػػػػرُ ُو 
ُ

ُـ   ػػػػػار ةُ ُف ػػػػػيُو الػػػػػ   ػػػػػػى ي ر هُاُالش  ُالم شا
ُ
ُ

ُ"ُ(ّ)قاؿُالمرادم ًُُىٍبمىعُفيُزائدةُإنيا:ُُالحسفُأبكُكقاؿ: ُكىك،ُُكًىٍجرىع،ُُاألككعُكىك،
ُالطكيؿُ ًُىٍبمىعُفيُقالوُكما،ُُالسيؿُالمكافُكىكُ،ُالجرعُمفُكالثانيُ،ُالبمعُمفُاألكؿُألف؛

ُُ.ُ"أقرب
ًىٍبمىعُ،ُزائدتافُ،ُألنيماُالحسفُإلىُأفُالياءُفيًُىٍجرىعُ،ُُكأبكُكذىبُ:ُ"(ْ)كقاؿُالشاطبي

ُُُ"ُ.،ُكالبمععندهُمفُالجرعُ
                                                           

ُ.ُُّٖ/ٖالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُِْٓ/ّانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُْٕٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
ُ.ِْٕ-ُْٕ/ٖافيةُالمقاصدُالشُ(ْ)
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ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
،ُُالياءُفيُبعضُالكمماتُمثؿُ:ُىبمعُذكرُالمرادمُ،ُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُزيادة

ُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُ.ُلـُكُكىجرعُ،
ُ ُقكؿُاألخفشُففالشاطبيُكأما ُ:ذكر ُنحك ُفيُبعضُالكمماتُ، ُالياء ُ،ًُىٍجرىع يُزيادة

ُ.ُالمسألةكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُ.كًىٍبمىع
ُ

ؿُ الُ.232 ُُـ الّ ُُةُ ادُ ي ُزُ ُف يُاُق وا
ُ"(ُ)قاؿُالمرادم ُُضربيفُعمىُالبلـُزيادة: ُُأحدىما: ُعميياُمبنيةُالكممةُفيُتزادُأف:

مىةُفيُكزيادتيا ؿُُ،ُالذكرُرأسُكىيُ،ُفىٍيشى ُذكرُكىكُ،ُُكىىٍيقىؿُ،ُالفخذيفُالمتباعدُكىكُ،ُُكفىٍحجى
ٍبدىؿ،ُ،ُالنعاـ ُابفُكأجازُ،ُكعبدُكىيؽُ،ُكأفحجُ،ُفىٍيشىة:ُُقكليـُفيُلسقكطياُ،ُعبدُبمعنىُكعى
ُعبدؿُالـُأفُالحسفُأبيُعفُكنقؿُ،ُمادتيفُكيككفُ،ُالبلـُأصالةُكىيقؿُ،ُفيشمةُفيُجني

ُعبدؿُفيُتزادُكالبلـ:ُُاألكسطُفيُكقاؿُعبشمي،:ُُقالكاُكماُ،ُاُعبدُمفُمركبُكىكُأصؿ،
ُ"ُ.قكالفُلؤلخفشُفيككف:ُقيؿُ،ُعبادلةُكجمعوُكحده

ُ:ُالىو ي ُوالىحميؿ
حيثُنقؿُعفُاألخفشُأفُ،عبدؿ(ُقكليُاألخفشُفيُالبلـُفيُكممةُ)ُانفردُالمرادمُبذكر

المرادمُ:ُزيادةُالبلـُعمىُ،ُكقكؿُ:ُىكُأفُالبلـُفيُالكممةُزائدةُةُ،ُكالقكؿُاآلخرالبلـُأصمي
،ُكاعتراضوُعميوُُعبدؿ(األخفشُالقائؿُبزيادةُالـُكممةُ)،ُكيدؿُىذاُعمىُمكافقتوُلقكؿُضربيفُ

ُ.ُفيُقكؿُاألخفشُإفُالبلـُأصمية
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

ُ.ُْٖٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
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ُاؿُ دُ دُاالُ ُابُ دُ 
ؿُ الُ.233 ًُ اليُ ُاؿُ دُ داُإ ُُف يُاُق وا ُزةُ مُااليُ ُفُامُ ُا

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػػػر ؼُ  ػػػػػػػد اؿُ اُا حا ي ػػػػػػػاُى ػػػػػػػد ااتُ ُلادا ط  ُم وا

ُ
ؿُ   ػػػػػػػد  ػػػػػػػز ةُ ُف أ دا ػػػػػػػفُاُالاي ما ي ػػػػػػػاُو اوُ ُم  ُو 

ُ ػػػػػػػػراُم يػػػػػػػػدُ ُا ل ػػػػػػػػؼُ ُإ ثاػػػػػػػػرُ ُآخ  ف ػػػػػػػػيُز  ُو 
ُ

ػػػػؿُ   ػػػػاُف اع  ػػػػؿُ ُم  يانػػػػاُمُا ع  ُاقاى ف ػػػػيُذ اُع 
ُ ُكأماُبدلياُفمفُاليمزةُفيُإياؾُ،ُأنشدُاألخفشُ:"ُ:ُ(ُ)قاؿُالشاطبيُ

ػػػػػرُ ُف ي ي ػػػػػاؾُ  ُ  ػػػػػ  تُاى وُ ُإ فُاُال ػػػػػذ ضُو األا ما
ُ

ػػػو ار د هُ   ػػػاق تُاُم  م ياػػػؾُ ُ   ر هُ ُع  ػػػاد  م ص 
(ِ)ُ

ُ ُ:كقالكاُىزيدُمنطمؽُ؟ُيريدكفُ:ُأزيدُ؟ُكأنشدُاألخفشُُ"قاؿُالشاطبي:
د ياُوا ى ػػػػ  ػػػػواح  ُال ػػػػذضُى ػػػػذ ا:ُف ق ماػػػػفُ ُص 

ُ
ػػػػػن  ُ   د ةُ ُم  ػػػػػو  نػػػػػاُالم  يار  فانػػػػػاُغ  ُ(ّ)وج 

ُ ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
خفشُفيُإبداؿُُالياءُمفُاليمزةُُ،ُحيثُأنشدُاألخفشُانفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُإنشادُاأل

ُ)إياؾألكؿُتُايفيُالب كأبدؿُالياءُمفُاليمزةُفيُ،ُ(ُالياءُمفُاليمزةُفيُكممةُ)ىياؾ(ُأصميا
ُ.ُالمسألةوُيكافؽُاألخفشُفيُإنشادهُفيُىذهُيدؿُقكؿُالشاطبيُىناُأنٌُ،ُ(ُىذا(ُأصمياُ)أذا)

ُفيُإدداؿُاأللؼُىمزةُالقوؿُ.234
ُابفُمالؾُ:قاؿُ

ػػػػػػػدُُّ يػػػػػػػدُ ُو الام  ػػػػػػػدُ ُف ػػػػػػػيُث ال ثػػػػػػػاُمُز  ُالاو اح 
ُ

ػػػػػزاُم  ثاػػػػػؿُ ُف ػػػػػيُي ػػػػػر  ُى ما ئ ػػػػػدُ ُم  ُك الاق   
ُ ،ُثالثانُفيُالكاحدُُثالثانُفيُالمفردُ،ُكذلؾُقكلوُ:ُ:"ُأفُيككفُحرؼُالمدُ(ْ)قاؿُالشاطبي

ُيبدؿُفيُالجمعُبدؿُفيُالجمعُ،ُفإفُكافُغيرُثالثُلـُيبدؿُ،ُفالمدةُُالثانيةُالفإذاُكافُكذلؾُأُي
ُكماُأنشدهُأبكُالحسفُمفُقكؿُالشاعرُ:،ُىمزةُفبلُتقكؿُفيُطابؽُ:ُطآبؽُُ

، د  اف  ياقةُ ُا وُو ىاد ػػػػػيفُمػػػػػفُاُى ػػػػػر  ُد   ػػػػػو 
ُ

ػفُاُال  ػبد ُم ش ػؽُ   ؤوسُع  رُر  ػػبذ  ُ(ٓ)الج 
إذاُُفأبدؿُاليمزةُمفُألؼُالسابياءُ،ُكىيُثانيةُتقعُقبؿُألؼُالجمعُ،ُكماُأبدلكىاُبعدُألؼُالجمعُ

ُ.ُُكانتُثالثةُ،ُفشاذُيحفظُ"
                                                           

ُ.ُٗ-ٖ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُُفػػػيُالمحكػػػـُُكبػػػبلُنسػػػبة،ُُّٔٗ/َْالبيػػػتُمػػػفُالطكيػػػؿُلميضػػػرسُبػػػفُربعػػػيُالفقعسػػػيُفػػػيُتػػػاجُالعػػػركسُُ(ِ)

ُ.ُّٕٔ/ُٓكلسافُالعربُُٓٗٓ/َُ
كبػبلُُِْٓ/َْكسُكتاجُالعػُرَُْٓ/ُٓربُكلسافُالعُٖٗ/َُُُالبيتُمفُالكامؿُلجميؿُبيثىٍيةُفيُالمحكـُُ(ّ)

ُ.ُْٓٓالمبيبُُمغنيُفيُنسبة
ُ.ُّٔ-ّٓ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
،َُُِٓ/ٔكلسػػػافُالعػػػربُُّْٕ/ُٔكتػػػاجُالعػػػركسُُُّٗ/ُُّالبيػػػتُمػػػفُالطكيػػػؿُلػػػذمُالرمػػػةُفػػػيُالمحكػػػـُُ(ٓ)

نشػػادُاألخفش)الُكعجػػرهُفػػيُىػػذهُالمصػػادرُ: ػػآًذرُ.ُكا  ؤكسُالجى ػػٍفُري .ُآبى(ُلػػـُأقػػؼُعميػػوُسَّػػمىشىػػؽَُّالسَّػػكابيُعى
ُفيدؿُأٌنوُالُيجكزُإبداؿُاليمزةُمفُاأللؼُالكاقعةُثانيةُ.



258 

 

ُُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُالشا ُمفُاأللؼُالطبيُبذكرُإنشادُاألخفشُفيُإبداؿُانفرد سابياءُ،ُكىيُتقعُقبؿُاليمزة

عمىُإنشادُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُُ،ُيحفظُفشاذُ:،ُكقاؿُالشاطبيُألؼُالجمعُ
ُ.ُالمسألة

ـُُوال  يافُو الُم    مؼُيُافُ ُاؿُ دُ دُاالُ ُ.235 ًُ ن ُدُ    ُؿُ  ُ فُاا ُُا
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ًُمُف ػػػػػػػػػذ اؾُ  ػػػػػػػػػاُم طام ق ػػػػػػػػػاُمُي ػػػػػػػػػا ُـاُج  ُو ا ؤ 
ُ

ػػػػػػو هُ   ن حا ي ػػػػػػيافُ ُو  جا ُـاُث ان ياػػػػػػوُ ُف ػػػػػػيُو  ُا 
ُ ،ُأكُمفُأىؿَُُّ(ُ)قاؿُالشاطبي ُ،ُأكُمفُأىزَّ ذلؾُمفُالمضاعؼُُ،ُأكُشبو:ُ"فإذاُبنيتُمفُأىفَّ

ُفإفُشئتُقمتُشئتُ:ُأُىالعيفُكالبلـُ؛ُ فَّ ُكأيىٌزُكأيٌؿُ،ُ،ُكى فُشئتُقمتُ:ُأيفَّ ُ،ُكا  ؿَّ ُكأىكى فيماُكأىكزَّ
ُاإلبداؿُكاعندُالناظـُجائزافُ،ُكىماُقُك ُالفُلؤلخفشُكالمازنيُ،ُفاألخفشُيمتـز كُ،ُكالمازنيُيمتـز

ُ،ُاإلبداؿُياءُ ُاألخذ ُبنيتُأفعؿُمفُاألكؿُ، ُفإذا ُييٍبفُمفُالمضاعؼُ، ُلـ ُإذا ُكيتفقافُفيما .
ُ ُآكؿُ"ق،ُكنحكىا ُ:ُإفُاأللؼُ:ُ"ُ(ِ).ُكقاؿُالشاطبيُمتُ:ُىذا فيقكؿُاألخفشُمجيبانُعفُىذا

نماُىيُبدؿُمفُىمزةُىيُفاءُأفعؿُ،ُفمكالُ المبدلةُمفُفاءُأفعؿُليستُألفانُزائدةُعمىُالحقيقةُ،ُكا 
نماُىيُُغيرُُألنياُكليستُكذلؾُألؼُخالدُ،،ُلظيرتُُ،أفُاليمزةُقبمياُ منقمبةُعفُشيءُ،ُكا 

ُبنيتُمفُأممتُفاعمةُقمتُ:آٌمةُُ،زائدةُ ،ُبحركةُالميـُالمدغمةُ،ُكلـُتيحرَّؾُاأللؼُفذلؾُلما
لياُفيُالحركةُ،ُكلماُكافُامتدادُالصكتُنائبانُعفُالحركةُاحتممتُأفُيقعُبعدىاُُألنياُالحظٌُ

ُمفُىذاُ ـي ثـُأدغمتُجازُأفُ،ُالساكفُُبخبلؼُماُإذاُبنيتُأفعؿُمنؾُمفُأممتُقمتُ:ُىذاُآمى
فإذاُ،ُكلياُأصؿُفيُالحركةُُ؛ُألنياُبدؿُمفُفاءُالفعؿُ،ُقىُحركةُالميـُعمىُاليمزةُالمبدلةتيم

ُ.ُ"إبداؿُألؼُآدـُلماُقمتُ:ُأىكىادـتحركتُأبدلتُ
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

انفردُالشاطبيُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُاأللؼُالمبدلةُمفُفاءُأفعؿُليسُزائدةُعمىُالحقيقةُ،ُ
ُبأفُألؼُآدـُُ:ُ"ُُ(ّ)،ُثـُقاؿُالشاطبيُكأفُفاءُأفعؿُتبدؿُكاك إفُلؤلخفشُأفُيجيبُعفُىذا

فُأشبيتُألؼُخالدُفجرتُ،ُكنحكهُ فُتجرمُمجراىاُفيُمجراىاُفيُبعضُاألشياءُفبلُيمكفُأكا 
،ُفميذاُدُألؼُخالدُوُالُيمكنناُأفُنقضيُبزيادةُألؼُآدـُكماُنقضيُبزياجميعُاألشياءُأالُترلُأنٌُ
ُإلىُتحريؾ ُاضطررنا ُجازُُإذا ُالفاءُبإلقاءُحركةُالمدغـُبعدىاُُعمييا ُفيُالجممةُ،ُىذه ألنيا

فإنوُالُيجكزُلعدـُقبكلياُ؛ُُـٌُىُتحريكياُبخبلؼُألؼُأمةُفاعمةُمفُأفقدرناُعم،ُقابمةُلمحركةُ
ُ.ُالمسألة.ُكلـُيبدُرأيوُفيُىذهُلمحركةُفاكتفيناُبمدىاُعفُالحركةُحيثُلـُيقدرُعمىُغيرُذلؾ"

                                                           

ُ.ُٔٗ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُٕٗ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُٖٗ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ًُ يُ الُاؿُ دُ داُإ ُُ.236 ُمةُ  ُ الُاُيُاف ُرُاحُ ُفُ يُاؼُدُ لُ ااألُ ُتُا ُ قُ اُوُ ذُ إُ ةُز ُمُاىُ ُاوُ وُ الُاوُ ُا
ُقاؿُابفُمالؾ:

ى ن ف ػػػػػػػػػػػػػػاُل ّين ػػػػػػػػػػػػػػيافُ ُث ػػػػػػػػػػػػػػان يُذ اؾُ  ُاكا
ُ

ػػػػػػػػػدُُّ  ػػػػػػػػػؿُ ُم  ػػػػػػػػػعُ ُم ف اع  ما ُن ي ف ػػػػػػػػػاُك ج 
ُ
ُ
ُ

ُالمرادم ُ"ُ(ُ)قاؿ ُألؼُكقعتُإذاُ،ُىمزةُكالكاكُالياءُإبداؿُفيوُيجبُرابعُمكضعُىذا:
ُىذاُفيُفاندرجُ،ُالطرؼُمفُيفصؿُأالُبشرطُىمزةُثانييماُإبداؿُكجبُعمةُحرفيُبيفُالتكسير
ُبإبداؿُ،ُأكائؿ:ُُجمعوُفيُفتقكؿُ،ُأكَّؿ:ُنحكُكاكيفُيككناُأف:ُُأحدىا:ُُصكرُثبلثُالضابط

:ُُجمعوُفيُفتقكؿُ،ُنيؼ:ُنحكُ،ُياءيفُيككناُأف:ُكالثانية.ُُباتفاؽُكىذاُ،ُىمزةُالثانيةُالكاك
ُفيُفتقكؿُ،ُكصائدُسيّْد:ُنحكُ،ُكاكاُنُكاآلخرُ،ُياءُأحدىماُيككفُأف:ُُكالثالثة.ُُمزباليُنيائؼ

ُكالخميؿُ،ُسيبكيوُمذىبُىذاُ،ُكصكايدُسياكد:ُُكاألصؿُ،ُباليمزُكصكائدُ،ُسيائد:ُُجمعيما
ُفيُكالُ،ُالياءيفُفيُييمزُكالُفقط،ُالكاكيفُفيُاليمزةُأفُإلىُاألخفشُكذىبُ،ُكافقيماُكمف
ُالكاكيف،ُفيُاإلبداؿُأفُكشبيتوُ،ُاألصؿُعمىُكسياكدُكصكائدُ،ُنيايؼ:ُُفيقكؿُ،ُالياءُمعُالكاك
ُ،ُالياءافُاجتمعتُإذاُكأماُكممة،ُأكؿُالكاكيفُاجتماعُكىكُ،ُنظيراُنُلذلؾُكألفُ؛ُلثقميماُكافُإنما
ُ،ُيىيىفُو:ُنحكُىمزةُفبلُكممةُأكؿُكالكاكُالياءُأكُالياءافُالتقتُإذاُألنوُ؛ُإبداؿُفبلُ،ُكالكاكُالياءُأك

فُ:جمعُفيُالعربُبقكؿُأيضاُنُكاحتجُ،ُمكضعُاسـُ،ُكيىًكُـو ٍيكى ُضيىاًكفُ،ُالسنانيرُذكرُكىكُ،ُضى
ُ"ُ.كالسماعُلمقياسُسيبكيوُإليوُذىبُماُكالصحيحُ،ُىمزةُغيرُمف

كقدُذىبُأبكُالحسفُإلىُأفُىذاُاإلعبلؿُُفيُثانيُالمينيفُمختصُ:ُ"ُ(ِ)كقاؿُالشاطبي
اكؿُ،ُكفيُفكعؿُمفُالبيعُ:ُقيُ:ككافُيقكؿُفيُجميعُفيعؿُمفُالقكؿاكيفُكأكائؿُ،ُباكتناؼُالُك

كأماُأبكُالحسفُفزعـُأفُاليمزُغيرُ:ُ"ُ(ّ)"ُ.كقاؿُالشاطبيكفيُخيرُ:ُخيايرُ،ُكالُييمزُ،بكايع
ُينبغيُأفُيطردُفيُالكاكيفُفقطُ؛ُألفُ،ُمطردُفيُالياءيفُ كالُفيُالياءُكالكاكُ،ُكقاؿُ:ُإنما

ُ"ُ.كالُكاجتماعُالكاكُكالياء،ُالكاكيفُليسُكاجتماعُاليائيفُُاجتماع
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُكقعتُاأللؼُبيفُ ُإذا ذكرُالمرادمُ،ُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُإبداؿُالياءُكالكاكُىمزة
قكؿُاألخفشُفيُجكازُاإلبداؿُذلؾُفيُالكاكيفُ،ُنحكُجمعُكممةُُفذكرُ،ُفأماُالمرادمُحرفيُعمةُ
،ُكالُيجكزُعندهُفيُالياءيفُ،ُأكفيُالياءُكالكاكُ،ُأكُفيُالكاكُكالياءُ،ُكذكرُمعوُُأٌكؿ:ُأكائؿ

قكؿُالخميؿُكسيبكيوُفيُجكازُذلؾُُدكفُتخصيصُ،ُكقاؿُالمرادمُ:ُكمذىبُالخميؿُكسيبكيوُ،ُ
ُ.ُالمسألةكىكُالصحيحُ،ُكىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُٕٓ-َُٕٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُّْ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُْٓ-ْْ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ُُكُ ُالشاطبي ُاألخففأما ُقكؿ ُاجتماعُشُذكر ُفقطُعند ُكالياء ُالكاك ُمف ُاليمزة ُإبداؿ جكاز
:ُكماُذىبُ(ُ)الشاطبي،ُكثـُقاؿُكاكيفُفيُالكممةُ،ُنحكُ:ُأكائؿُفقطُ،ُكلـُيجزُماُدكفُذلؾُ

الذمُذكرهُالمرادمُُإليوُالناظـُأرجحُلمقياسُكالسماع"،ُكمذىبُالناظـُىكُمذىبُالخميؿُكسيبكيو
ُ.ُُالمسألةفيُىذهُعترضُعمىُقكؿُاألخفشُأٌنوُاكىذاُيدؿُُ.ُالمسألةفيُىذهُ

الراجحُفيُإبداؿُالكاكُأكُالياءُالثانيةُىمزةُفيُالكممةُالكاحدةُ،ُىكُجكازُإبداؿُالكاكيفُ،ُ
ُ،ُفمفردىماُ:ُأٌكؿُ،ُكسٌيدُ.ُسيائد كالياءيفُ،ُكالكاكُكالياءُ،ُنحكُ:ُأكائؿُ،ُك

ُ
ًُمي ُُوُاا ُُاُماُووُ ُة ُز ُمُااليُ ُاؿُ دُ داُإ 237ُُ ُا

ُمالؾُ:ُقاؿُابفُُ
ر دُ ُو افاػػػػى  ُا ػػػػػزُ ُو  ػػػػػاُي ػػػػػاُالاي ما ػػػػػؿُاُف يام  ُا ع 

ُ
ػػػػام،ُ  ف ػػػػيُل م  ثاػػػػؿُ ُو  ػػػػر او ةُ ُم  ػػػػؿُاُى  ُج   

ُ
ُ
ُ

ُمطاكىل؛ُكفيُ،ُياءُالموُألفُ؛ُىداكىلُ:قكليـُفيُكاكاُنُاليمزةُإبداؿُ:ُ"شذُ(ِ)قاؿُالمرادم
ُينقؿُلـُإذُ؛ُيؼضعُكىكُ،ُىداكىلُعمىُالقياسُاألخفشُكأجازُ،ُالكاحدُفيُأعمتُكاكُالموُألف
ُ.المفظة"ُُىذهُإالُمنو

ُنحك،ُكقدُظيرُمفُىذاُأنوُلـُُيرتضُمذىبُاألخفشُفيُإبداؿُياءُ:ُ"ُ(ّ)قاؿُالشاطبيُك
مماُالموُىداكلُ،ُكفيُرميةُ:ُرماكلُ،ُككذلؾُماُأشبوُذلؾُىديةُكاكُ؛ُفإنوُيقكؿُفيُىديةُ:

ُ.ُ،ُكالقياسُالقمبُإلىُالياءُ"ياء
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ذكرُقكؿُفالمرادمُُالمرادمُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُإبداؿُاليمزةُكاكُأكُياءُ،ُفأماُذكرُ
ُ ُكاكان ُاليمزة ُإبداؿ ُىداءمبالقياسُعمىُىداكلُ)األخفشُفيُجكاز ُكىكُ( ُقاؿُالمرادمُ: ُكثـ ،

ُ.ُالمسألةفيُىذهُقكؿُاألخفشُُأٌنوُاعترضضعيؼُ،ُيدؿُىذاُ
جمعُىديةُ،ُكثـُُىداكل:ُبداؿُالياءُكاكُفيُنحكُفيُجكازُإُاألخفشقكؿُُذكرفأماُالشاطبيُُك

ُ"ُ(ْ)قاؿُالشاطبي ُىديةُ: ُمفُىداكلُفيُجمع ُجاء ُكما ُاألخفشُمخالؼُلمسماعُ، ُاختاره كما
.ُكىذاُيدؿُعمىُاعتراضوُعمىُقكؿُاألخفشُفيُُ"فيُجمعُأشياءُفشاذُالُيقاسُعميوُكأشاكل
ُ.ُالمسألةىذهُ

                                                           

ُ.ُّْ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُٕٓٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
ُ.ُِٔ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
ُ.ُِٔ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ْ)
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ُسُ كُاال ُ وُ ُُـا ُ ُدُ  ُادُ ُورةُ  ُ كُاالمُ ُزةُ مُااليُ ُاؿُ دُ داُإ ُُ.ِّٖ
ُ قاؿُابفُمالؾُ:

ػػػرُ ُذ و ػػػذ ا،ُم طام ق ػػػاُمُالك  ا ػػػاُك  م  ُـاُو  ػػػ ُي   
ُ

،ُو او اُم  ػػرا ػػاُا ص  ُـاُم  ُـاُل فاظ ػػاُمُي ك ػػفُاُل ػػ ُا ى ػػ
ُ ُ"ُ(ُ)قاؿُالمرادم ُُيعني: ُُأنكاعُثبلثةُفشمؿُ،ُمطمقاُنُكاكاُنُتبدؿُالمضمكمةُأف: :ُاألكؿ:

ُفنقمتُ،ُأفعؿُكزفُعمىُأىٍأبيبُأصموُ،ُالمرعىُكىكُ،ُأبٌُُجمعُأىكيبٌُ:ُُنحكُ،ُفتحُبعدُالمضمكمة
ُألنياُ؛ُكاكاُنُالثانيةُبإبداؿُخفؼُثـُ،ُأأبُفصارُ،ُاإلدغاـُإلىُتكصبلُنُفائوُإلىُعينوُحركة

ُاليمزة،ُبكسرُ،ُإصبعُمثاؿُكىكُ،ًُُإكـٌُ:ُُنحكُ،ُكسرُبعدُالمضمكمة:ُكالثانية.ُُحركتياُتجانس
ُُالنضماميا،ُكاكاُنُالثانيةُأبدؿُثـُ،ُكأدغـُ،ُاليمزةُإلىُالميـُفنقمتُ،ُأأمـُأصموُأـُمفُالباءُكضـ

ـٌُُ:نحكُضـُبعدُالمضمكمة:ُُكالثالث ُأصموُأـُمفُ،ُكالياءُاليمزةُبضـُ،ُأصبعُمثاؿُكىكُ،ُأيكي
ُماُكانضماـُ،ُالنضمامياُ،ُكاكاُنُالثانيةُأبدلتُثـُ،ُتقدـُكماُكأدغـُ،ُالميـُضمةُفنقمتُ،ُأأمـ
.ُُكاكاُنُفأبدلياُضـُبعدُالمكسكرة:ُأحدىماُ؛ُالتسعةُىذهُمفُنكعيفُفيُاألخفشُخالؼ.ُُقبميا

ًُإٍصبيع:ُمثاؿُكفيُ،ُأكفَُّ:ُُأيننتوُمضارعُفيُفيقكؿُ،ُياءُفأبدلياُ،ُكسرةُبعدُالمضمكمة:ُكاآلخر
َُـُّمف ُّـُّأ ُكىكُ،ُبحركتيماُيديرىماُكغيرهُقبميما،ُماُبحركةُالنكعيفُىذيفُفيُاليمزةُفيديرُ،ُإٍي

ُ"ُ.الصحيح
كقدُكقعُالخبلؼُفيياُفيُأربعُمكاضعُ،ُمنياُ:ُاليمزُالمكسكرُإذاُ:ُ"ُ(ِ)قاؿُالشاطبيُك

ُ ُ.ُكاليمزُالمضمـك ُخالؼُفيوُاألخفشُفيقكؿُعمىُمذىبوُأيًكـٌ ُمفُأىَـّ كقعُبعدُضمةُمثؿُأيٍصًبعو
ـٌُخالؼُفيوُاألخفشُأيضانُ ـٌُ،ُإذاُكقعُبعدُكسرةُمثؿًُإٍصبيعُمفُأ ُ.ُ"فيقكؿُ:ًُإيي

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُ ُالمرادم ُذكر ُكالشاطبي ،ُ ُفي ُاألخفش ُأبدلياُقكؿ ُحيث ُ؛ ُضـ ُبعد ُالمكسكرة اليمزة

ذكرُقكؿُاألخفشُفُفأماُالمرادمالمضمكمةُبعدُكسرُ،ُفأبدلياُياءُ،ُُاألخفشُكاكُ،ُكأماُاليمزة
رضُعمىُيدؿُأٌنوُاعت:ُكىكُالصحيحُ،ُُعفُالقكؿُالمخالؼُلؤلخفشُفقاؿُ،ُالمسألةفيُىذهُ

ُالمسألة:ُفأماُفيُ(ّ)،ُثـُقاؿُالمسألةُىذهُفيُاألخفشُقكؿُذكر الشاطبيُأماُكقكؿُاألخفشُ.ُ
فيياُ،ُبأفُاليمزةُالمضمكمةُإذاُبدلتُبعدىاُالمكسكرةُياءُ،ُُاألكلىُ،ُفيحتجُعمىُصحةُمذىبو

ؼُماُإذاُفذلؾُمخالؼُلمقياسُ؛ُفإفُالياءُبعدُالضمةُمستثقؿُ؛ُألٌنوُجمعُبيفُمتنافريفُ،ُبخبل
أبدلياُكاكانُ؛ُفإنؾُكفقتُبينياُكبيفُماُقبمياُ،ُفيكُأخؼُمفُحيثُالتجانسُُ،ُكأتـُبالقياسُ،ُ

ُتقدـُالمسألةككذلؾُيحتجُلؤلخفشُفيُ ُيدؿُعمىُمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُُ"الثانيةُكما .ُكىذا
ُ.ُالمسألةىذهُ

                                                           

ُ.َُٖٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُٗ-ُٖٗ/ُٗالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.َُٗ/ُٗالمقاصدُالشافيةُُ(ّ)
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ًُ اليُ ُ.239 ُةُ مُ مُ فُالكُ يُاعُ ُاًتُااُجُ ذُ إ ُُنةُ اكُ  ُ لاُا
ُابفُمالؾُ:قاؿُ

ػػػػرُ  ُـ ُي كا   ػػػػم وا ػػػػعُ ُف ػػػػيُالم  ا ما ػػػػػاُج  ُك م 
ُ

ُـ ُي ق ػػػػػاؿُ   ػػػػػيا ناػػػػػدُ ُى  ػػػػػعُ ُع  ما ػػػػػا"ُج  ُا ىاي م 
ُ ُـه أصؿ :ُ"ُ(ُ)قاؿُالمرادم ُجمعُحمرُنظيرُفيكُ،ُأىيـُجمعُألنوُ؛ُالياءُبضـُىيٍيـ:ًُُىٍي

نماُ،ُالياءُلتصحُ،ُُكسرةُفائوُضمةُبإبداؿُفخفؼُأحمر، ُفيُفعؿُكماُُ،ُكاكاُنُياؤهُتبدؿُلـُكا 
ُ؛ُكاكاُنُعينوُإبداؿُعفُفعدؿُ،ُالتخفيؼُبمزيدُأحؽُفكافُ،ُالمفردُمفُأثقؿُالجمعُألفُ؛ُالمفرد
ُإذاُ،ُالمفردةُالساكنةُالياءُأفُالمصنؼُذكرُماُحاصؿ:ُُالمرادمُكقاؿُ.ُالياءُمفُأثقؿُألنيا
ُ،ُالصفةٍُعمىىفيُُغيرُمفردُفيُأكُ،ُصفةُفيعمىُفيُأكُ،ُجمعُفيُتككفُأفُفإماُ،ُقبمياُماُانضـ
فُ،ُالياءُكصحتُكسرةُالضمةُأبدلتُجمعُفيُكانتُفإف ُ،ُالكجيافُجازُفيعمىُفيُكانتُكا 

فُ،ُعميياُالكبلـُكسيأتي ُيشمؿُكىذاُ،ُكاكاُنُالياءُقمبتُ،ُالصفةُفيعمىُغيرُمفردُفيُكانتُكا 
ُُنكعيف ُُأحدىما: ُُالكممةُفاءُفيوُالياءُما: ُ.ُكاكاُنُيائوُإبداؿُفيُإشكاؿُفبلُ،ُمكقفُنحف:
ُفيوُالضمةُإبداؿُكالخميؿُ،ُسيبكيوُمذىبُ،ُخبلؼُفيوُكىذاُ،ُالكممةُعيفُفيوُالياءُما:ُكاآلخر
ُالمصنؼُككبلـُ،ُكاكاُنُالياءُكقمبُ،ُالضمةُإقرارُاألخفشُكمذىبُ،ُالجمعُفيُفيعؿُكماُ،ُكسرة
ُنحكُالبياضُمفُبنيتُفإذاُ،ُيكافقو ُاألخفشُمذىبُكعمىُ،ُبيٍيضُمذىبيماُعمىُقمتُبيٍرد:
ُأفُعندهُكيتعيفُ،ًُفٍعبلُيككفُكأفُ،ُفيٍعبلُيككفُألفُ؛ُمحتمبلُنُعندىاُديؾُكافُكلذلؾُبيكض؛
ذاُ،ُبالكسرًُفٍعبلُنُيككف ٍفعيمةُبنيتُكا  :ُُمذىبوُكعمىُ،ُمعيشة:ُُمذىبيماُعمىُقمتُالعيشُمفُمى

فًعمةُمىفعيمة،ُتككفُأفُمحتممةُعندىماُمعيشةُكانتُكلذلؾُ؛ُمىعيكشة ُتككفُأفُعندهُيفكيتعُ،ُكمى
ٍفًعمة ُ".مى

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
،ُاكنةُفيُالمفردُ،ُكىيُعيفُالكممةنفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُماُكانتُالياءُساُ

"ُ:ُ(ِ)الياءُإلىُكاكُ،ُكذكرُمعوُمذىبُالخميؿُكسيبكيوُ،ُكقاؿُالمرادمُبكقم،ُكىكُإقرارُالضمةُ
ٍمرةُمصدرُ،ُالًعيسةفُ،الًعيسةُبىيّْفُيُأىٍعيسيُُ:العربُقكؿ:ُأحدىماُ:بأكجوُلسيبكيوُكاستدؿ ُ.كالحي
ُكاستدؿُ،ُالياءُلتصحُكسرتُثـ،ُُالباءُإلىُالضمةُفنقمتُ،ُمبيكعُأصموُ،ُمبيع:ُقكليـ:ُكالثاني
ُيقمبُالُماُفيوُيقمبُالجمعُكجدناُألناُ؛ُالجمعُعمىُيقاسُالُالمفردُأف:ُأحدىاُ:بأكجوُاألخفش

قكؿُُكلـُيبدُالمرادمُرأيوُفيُُ.إليو"ُيمتفتُالُلمنص،ُمعارضُقياسُابأنيمُ:ُكالثالثُ.المفردُفي
ُ.ُالمسألةاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُٖٗٓ-ُٖٖٓ/ّانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.َُٗٓ-ُٖٗٓ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
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ُاًُمىصمىيفاليُ وُ اوُالوُ ُتُام ُ ىُ اُاجُاذُ إ ُُؿُ صُافُ 
ُونؤ (ُةُ)رؤيةز ُمُاىُ ُيؼُ فُ خُاىُ ُيُافُ ُؿُ وُا.ُالقُ 240

ُقاؿُابفُمالؾُ:
ػػػػػك فُ ُإفُا ػػػػػفُاُال  ػػػػػاد ؽُ ُي  ا ي ػػػػػاُو اوُ ُم  ُو 
ُ

ػػػػػػ  ُ  ػػػػػػفُاُو اى ص  م  وضُ ُو  ػػػػػػر  ي ػػػػػػاُع  ُع ر 
ُ ُ"ُ(ُ)قاؿُالشاطبي ُالكاكُ،ُكاليا: ُإفُكافُكجكد ُفبلُفأما ُقاؿُابفُمالؾُ، ُكما ،ُ ءُعارضان

يحصؿُ،ُإذُعدـُالعركضُشرطُ،ُكبتصكرُعركضُاألكؿُمنيماُ،ُكعركضُالثانيُ،ُفعركضُ
رضةُ؛ُألنياُفيُفالكاكُاألكلىُعاموُ:ُسايرُ،ُكبايعُ،ُاألكؿُ،ُكقكليـُ:ُسيكًيرُ،ُكبيكًيعُ،ُكأص

بنيةُالمفعكؿُ،ُكىيُعارضةُ،ُكاألصؿُبنيةُالفاعؿُ،ُكسأؿُسيبكيوُالخميؿُعفُ:ُسيكًيرُ،ُماُ
نماُصارتُلمضمةُ المانعُقمبُالكاكُياءُ،ُفقاؿُالخميؿُ:ُألفُالكاكُليستُببلزمةُ،ُكالُبأصؿُ،ُكا 

كاكُ،ُكقاؿُالشاطبي:ُُحيفُقمت:ُفيكًعؿُ،ُأالُترلُأٌنؾُتقكؿُ:ُسايرُ،ُكيسايرُ،ُفبلُيككفُفييما
ٍؤيةُ فَّفتُىمزتوُ،ُككذلؾُري ٍكيةُُ،إذاُخى ٍكياُ،فقمتُ:ُري ٍؤياُ:ُري ،ُأكُفيُنيٍؤلُ:ُنيٍكلُ،الُأكُقمتُفيُري

يَّةُتقكؿ ُُ،كالُرييَّا،ُ:ُري ُكحكىُ،ُكاليمزةُىيُاألصؿُُألفُالكاكُعارضةُ،ُ؛كالُنييُّ فكافُككاكُسيًكيرى
يَّةهُ يَّاُ.ُفأسيبكيوُ:ُري ُأخطيتُيُفحمؿُىذاُعمىُقمبُاليمزةُكاكُمحضةُعمىُحدٌُ،ُاألخفشُماُ،ُكري
ُ.ُكعمىُىذاُالُيعترضُبوُعمىُالقاعدةُ"فيُأخطأتُ،ُ

 الىو ي ُوالىحميؿُ:
ٍؤيةُ،كنيٍؤل(ُانفردُالشاطبيُ وُإبداؿُاليمزةُكاكُعمىُأنٌُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُتخفيؼُىمزةُ)ري

ُرأ ُيبد ُكلـ ُفيُأخطيتُفيُأخطأتُ، ُالشاطبيُكما ُيو ُفيُىذه ُقكؿُُ،ُالمسألةرأيو كقاؿُعف
ُكذكرُمعوُقكؿُسيبكيوُفيياُ.األخفشُ:ُكالُيعترضُبوُعمىُالقاعدةُ،ُ

 مايُ م ُدُااُقُ مُ ُفُ كُ اًُ ُ اليُ اوُوُ الوُ ُتُا ُ مُ ىُ اُاجُاذُ إ ُُؿُ صُافُ 
ُورةُ صُ قُاالمُ ُيثُ ن ُأُاالىُ ُؼُ لاُا ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.241

ُقاؿُابفُمالؾُ:ُ
ػػػػػػيافُ  ػػػػػػاُو ع  ػػػػػػر هُ ُم  يػػػػػػُق ػػػػػػدُاُآخ  ػػػػػػاُدُ ز  ُم 

ُ
ػػػػصُُّ  ُـ ُي خ  ػػػػ ػػػػبُ ُال ا ػػػػم م اُا فُاُو اج  ُي  ا

ُ ُإذاُكليذاُ؛ُاالسـُمفُبوُأحؽُكافُفرعُكالفعؿُ،ُفرعاُنُاإلعبلؿُكافُما" :ُ(ِ)قاؿُالمرادم
ُ،ُتحركتاُياءُنُأك،ُُكاكاُنُكانتُإذاُ،ُعينوُسبلمةُكجبُباألسماءُتختصُزيادةُاالسـُآخرُكاف

كىالف،:ُُنحكُكذلؾُ،ُاإلعبلؿُفيُاألصؿُىكُبماُشبيوُبعدُالزيادةُبتمؾُوألنٌُُ؛ُقبميماُماُكانفتح ُجى
ُ،ُلذلؾُعينيماُفصحتُكالنكفُ،ُاأللؼُكىيُ،ُباألسماءُتختصُبزيادةُختماُقدُفإنيماُ،ُكسىيىبلف

ُ،ُكمىككىىافُ،ُدىكىرافُكقياسيماُ،ُكماىافُ،ُداراف:ُُنحكُ،ُشاذاُنُعدُميعىبلُالنكعُىذاُمفُجاءُكما

                                                           

ُ.َُِٗ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.َُُِٔ-َُُٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ِ)
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ُكالصحيحُ،ُكماىافُداراف:ُُجاءُكعميوُ،ُالقياسُىكُاإلعبلؿُأفُفزعـُىذاُفيُالمبردُكخالؼ
كىرىلُ:نحكُفيُ،ُالمقصكرةُالتأنيثُألؼُفيُاختمؼ،ُُكُسيبكيوُمذىبُكىكُ،ُاألكؿ ُاسـُكىك،ُُصى
ُإلىُاألخفشُكذىبُ،ُباالسـُالختصاصياُ؛ُاإلعبلؿُمفُمانعةُأنياُإلىُالمازنيُفذىبُ،ُماء
ُ"ُ.(فىعىبل)ألؼُبمنزلةُالمفظُفيُألنياُ؛ُالفعؿُشبوُعفُتخرجوُالُياألنُ؛ُاإلعبلؿُتمنعُالُأنيا

كىرلُ،ُككماُإذاُبنيتُ:ُ"ُ(ُ)قاؿُالشاطبيُك يىدلُُ،كصى كأماُألؼُالتأنيثُالمقصكرةُ،ُنحكُ:ُحى
فخرجُالتأنيثُالُتمحؽُالفعؿُأبدانُ،ُُعىُ،ُككىيىمىُ،ُ،ُألفُألؼعمىُمفُالبيعُأكُالكيؿُ،ُقمتُ:ُبىيُىفُى

عفُمشاكمةُالفعؿُ،ُكاٌلكرافُ،ُكلـُيعتدكاُبماُفيوُمفُصكرةُالفعؿُالمسندُلبلثنيفُ،ُبياُاالسـُ
ُكإعبللوُ،ُكذىبُاألخفشُ،ُكتبعوُالمؤلؼُفيُالتسييؿُ،ُكىكُالناقؿُ نحكُ:ُقاماُ،ُكباعاُ،ُفيعؿُّ
ُ:ُ كرة ُألفُصي ُالفعؿُ، ُلبلسـُعفُشبو ُاأللؼُغيرُمخرجة ُإلىُأفُىذه لمذىبُأبيُالحسفُ،

كىرلُصكُر ُىناُصى ُاالسـ ُيعتؿُّ ُفكذلؾ ،ُ ُقاما :ُ ُفتقكؿ ،ُ ُىنا ُالفعؿ ُيعتٌؿ ُفكما ،ُ ُالفعؿ ُقىكما ة
ُبنيُم يىدىرلُ،ُفيجعموُشاذانُ،ُفإذا فُالبيعُ،ُأكُلحصكؿُالمشاكمةُ،ُفماُجاءُمفُصكىرىلُ،ُكحى

يىدرلُ،ُقاؿُ:ُباعىُ،ُكقالىُ،ُكككالىُ،ُكصاماُ،ُفأعؿُالقكؿُ،أكُالكيؿُ،ُأ ُ،ُمثؿُ:ُحى كُالصـك
ُ"ُ.ُالجماعةُاعتمدتوُماُكاألقكل:ُُالشاطبيُكقاؿ ،ُاعتؿُقاماُ،ُكصاماُ،ُكباعاُ،ُكنحكهكماُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُتمنعُ ُال ُأنيا ُكىك ،ُ ُاألخفشُفيُألؼُالتأنيثُالمقصكر ُكالشاطبيُقكؿ ُالمرادمُ، ذكر

ُالمرادمُ تأنيثُفيُألؼُالُذكرُقكؿُاألخفشفاإلعبلؿُ،ُألنياُالُتخرجوُعفُشبوُالفعؿُ،ُفأما
كىرىل:ُُفتصحيح:ُ"ُُ(ِ)المقصكرةُ،ُثـُقاؿُالمرادم ُالُشاذُاألخفشُكعندُ،ُمقيسُالمازنيُعندُصى

لىى،:ُالمازنيُرأمُعمىُلقيؿُالقكؿُمفُمثمياُبنيُفمكُ؛ُعميوُيقاس ،:ُاألخفشُرأمُكعمىُقىكى ُقىاالى
ُبعضُكفيُاألخفش،ُمذىبُالتسييؿُفيُفاختارُ،المسألةُىذهُفيُالناظـُاختيارُاضطربُكقد
"ُ.ُكىذاُسيبكيوُمذىبُىكُالمازنيُإليوُذىبُماُأفُكاعمـُالشارح،ُجـزُكبوُالمازني،ُمذىبُكتبو

ُ.ُالمسألةيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاالخفشُفيُىذهُ
ُالشاطبيُ ُغيرُمخرجةُُذكرُقكؿُاألخفشُفيُاأللؼُالمقصكرةفكأما ُأنيا التيُلمتأنيثُ،

ُكماُيعتؿُالفعؿُ،ُلحصكؿُالمشاكمةُ،ُكقاؿُالشاطبيُمعياُسـُعفُشيوُلمفعؿُ،ُفيعتؿُاالسـلبل
كىذاُيدؿُأٌنوُاعترضُعمىُقكؿُاألخفشُفيُُ.الجماعةُُاعتمدتوُماُكاألقكل :ُبعدُقكؿُاألخفش

ُ.ُالمسألةىذهُ

                                                           

ُ.ُِِٕ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ُ)
ُ.ُِِٕ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
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ًُميُ ُوُاا ُُاُماُوؿُوُ  ُاالفُ ُفُ يُاعُ ُتُاانُ اُكُ ذُ إ ُُؿُ صُافُ  ُي حُ فُصُ اكُ ماُ ُ يُ م ُدُاق ُوُ ُا
ُاؿ ُ فُاىُ ا ُ اؿُوُ  ُ فُاإ ُُيُافُ ُؼُ ُوذُ حُاالمُ ُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.242

ُقاؿُابفُمالؾ:
ػػػػػػػػػػػػػؿُ  فا   م  ػػػػػػػػػػػػػح  ُ ُو  فا  ػػػػػػػػػػػػػاؿُص  ُك الام 

ُ
ػػػػػػػػػػػى فا  اؿُ ُالفا  ػػػػػػػػػػػاؿُ ُو ا ل ػػػػػػػػػػػؼُ   ُو ا ا

ُ ؿُا ػػػ  ؿُ ُل ػػػذ اُا ز  ُـاُو الى ػػػاُالعا ػػػو ضاُُالاػػػز  ُع 
ُ

ف ي ا  ػػػػػػذا ح  ػػػػػػاُد الن قاػػػػػػؿُ ُو  د م  ػػػػػػر ضاُُر  ُع 
ُ ُ،ُعينوُأعمتُمماُ،ُاستفعاؿُأك،ُُؿإفعاُكزفُ:ُعمىُالمصدرُكافُإذا:ُ"ُ(ُ)قاؿُالمرادم

ُفيمتقيُ،ُالفتحةُلتجانسُألفاُنُتقمبُثـُ،ُفائوُإلىُعينوُحركةُفتنقؿ،ُُاإلعبلؿُفيُفعموُعمىُحمؿ
ُنحكُكذلؾُ،ُالتأنيثُتاءُعنياُتعكضُثـُ،ُالساكنيفُاللتقاءُإحداىماُفتحذؼُ،ُألفاف إقامةُ:

ُلتحركياُألفاُنُالكاكُقمبتُثـُ،ُالقاؼُإلىُالكاكُتحةفُفنقمتُ،ُكاستقكاـ،ًُإٍقكىاـُ:ُُأصميماُ،ُكاستقامة
ُكاستفعاؿ،ُُإفعاؿُألؼُكالثانية،ُُالعيفُبدؿُاألكلىُألفافُفالتقىُ،ُقبمياُماُكانفتاح،ُُاألصؿُفي

ُُالخميؿُفذىبُالمحذكفة؟ُأيتيماُالنحكيكفُكاختمؼُ.ُإحداىماُحذؼُفكجب ُأفُإلىُكسيبكيو،
ُحصؿ،ُبياُاالستثقاؿُكألفُ،ُالطرؼُمفُكلقربياُ،ُالزائدةُنياألُكاستفعاؿ؛،ُُإفعاؿُألؼُالمحذكفة

لى ُالكممة"ُ.ُعيفُبدؿُالمحذكفةُأفُإلىُكالفراء،ُُاألخفشُكذىبُ،ُالناظـُذىبُىذاُكا 
كاالستفعاؿُ،ُالناظـُحتـُىناُبحذؼُاأللؼُالزائدةُلقكلوُ:ُكألؼُاإلفعاؿُ":ُُ(ِ)قاؿُالشاطبيُك

ُأزؿ ُكعيفُك، ُيقؿُ: ُكلـ ُجارُعمىُمذىبُالخميؿُفعيفُاأللؼُ، ُىنا ُذىبُإليو ُكما ُأزؿُ، ذا
ُأفُالعيفُىيُالمحذكفةُ ُأبكُالحسفُفزعـ ُكأما ُأفُالزائدُىكُالمحذكؼُ، ُفعندىما ،ُكسيبكيوُ،

ُكاأللؼُالزائدةُىيُباقيةُغيرُذاىبةُ"ُ.ُ
ُُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ستفعاؿُ،ُذكرُالمرادمُ،ُكالشاطبيُقكؿُاألخفشُفيُالحذؼُالحاصؿُفيُاإلفعاؿُ،ُكاال
ُ ،ُ ُالمرادمُفذىبُاألخفشُإلىُأفُالمحذكؼُىكُبدؿُعيفُالكممة ذكرُقكؿُاألخفشُفيُففأما

رادمُعفُمذىبُكذكرُمعوُقكؿُالخميؿُكسيبكيوُ،ُكقاؿُالمحذؼُاأللؼُالتيُىيُعيفُالكممةُ،ُ
فقيؿُ:إقامةُ،ُ،ُكاألكؿُأظير،ُكلماُحذفتُاأللؼُعكضُعنياُتاءُالتأنيثُ:ُ"(ّ)الخميؿُكسيبكيو

ُُ.ُالمسألةعمىُقكؿُاألخفشُفيُىذهُُأٌنوُاعترضكىذاُيدؿُ.ُُكاستقامة"
،ُكذكرُمعوُقكؿُالخميؿُكسيبكيوُ،ُفيُحذؼُاأللؼُىناُُقكؿُاألخفشُُذكرفكأماُالشاطبيُ

ُقاؿ ُ(ْ)الشاطبيُكثـ :"ُ ُاألصؿ" ُبالحذؼُمف ُأكلى ُقكؿُعمىُاعترضُأٌنوُيدؿُكىذاُ.كالزائد
ُحذؼُالزائدُىناُ؛ُألفُاألصؿُأقكلُمفُالزائدُفيُالثبكتُ.ُالراجحُُ.ُالمسألةُىذهُفيُاألخفش

                                                           

ُ.َُٗٔ-َُٖٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُِّٕ-ُِّٔ/ٗانظر:ُالمقاصدُالشافيةُ(ِ)
ُ.َُُٗٔ/ّمقاصدُكالمسالؾُتكضيحُالُ(ّ)
ُ.ُِّٔ/ٗانظر:ُالمقاصدُالشافيةُ(ْ)
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ُفيُاؿُال ُ ىُ  ُايُمُ  ثُ الثُ ُفُامُ ُوؿُ  ُ فُاالمُ ُُـ ا ُا.243ُ
ُقاؿُابفُمالؾُ:

ػػػػػا م  ػػػػػفُ ُلفا  ػػػػػاؿُو  ،ُم  ػػػػػذاؼ  ػػػػػفُاُالاح  م  ُو 
ُ

ػػػػػاُمُد ػػػػػوُ ُف م فا  ػػػػػوؿُ ُن قاػػػػػؿُ   ػػػػػفُاُايا   ُق م 
ُ ػػػػػػػػوُ  ػػػػػػػػعُ ُن حا د يا ،ُم  ف  ػػػػػػػػوا م ص  ن ػػػػػػػػد رُاُو  ُو 

ُ
يا ُ   ػػػػػػػػح  ،ُذ ضُى صا ػػػػػػػػى ي رُاُالاػػػػػػػػو او  ُاشا

ُ ُكاستفعاؿُبإفعاؿُعؿفيُُماُبوُؿعفُي،ُُالعيفُمعتؿُثبلثيُمفُمفعكؿُنيبيُُ:ُ"إذاُ(ُ)قاؿُالمرادم
ُكمبيع،،ُُمقكؿ:ُُفقيؿ،ُُكباع،ُقاؿُمفُمفعكؿُينبيُُفإذاُ،ُمدتوُكحذؼ،ُُعينوُحركةُنقؿُمف

ُاألكؿُساكنافُفالتقىُ،ُقبميماُكفالساُإلىُكالياء،ُُالكاكُحركةُفنقمتُ،ُكمبيكع،ُُمقككؿ:ُكاألصؿ
ُُالكممةُعيف ُُالزائدةُمفعكؿُكاكُكالثاني، ُحذؼ؟ُأييماُفيُكاختمؼُ،ُإحداىماُحذؼُفكجب،

ُكذىبُ،ُالطرؼُمفُكلقربيا،ُُلزيادتياُ؛ُمفعكؿُكاكُالمحذكؼُأفُإلىُكسيبكيو،ُُالخميؿُفذىب
ُفيُالتقياُإذاُالساكنيفُفكألُ،ُلمعنىُمفعكؿُكاكُألفُ؛ُالكممةُعيفُالمحذكؼُأفُإلىُاألخفش

ُرأمُعمىُكاكهُحذفتُلماُوفإنٌُُمبيعُ:نحكُالياءُذكاتُكأماُ.ُكقاؿُالمرادمُ:ُاألكؿُحذؼُكممة
ُعمىُكأماُ،ُالياءُلتصحُكسرةُالمنقكلةُالضمةُفجعمتُ،ُضمةُبعدُساكنةُبياءُمبيعُبقيُسيبكيو

ُكذكات،ُُالكاكُذكاتُبيفانُفرقُ،ُياءُالكاكُكقمبت،ُُالفاءُكسرتُياؤهُحذفتُلماُوفإنٌُُاألخفشُرأم
ُالياء"ُُ

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:ُ
ُبنيُاسـُالمفعكؿُمفُفعؿُثبلثيُمعتؿُالعيفُ،ُ انفردُالمرادمُبذكرُقكؿُاألخفشُفيُإذا

،ُ ُالكممة ُعيف ُُفيمتقيُساكناف ُالزائدة ُمفعكؿ ُالمحذكؼُعيفُكالثانيُكاك ُفذىبُاألخفشُأف ،
كلـُيبدُرأيوُفيُككذلؾُفيُذكاتُالياءُ،ُُؼُالكاكُالزائدةُ،إلىُأفُالمحذُكُالكممةُ،ُكذىبُسيبكيو

ُ،ُكافؽُالمرادمُرأمُسيبكيوُ.ُالمسألة،ُكلكفُفيُمسألةُنفسُىذهُُالمسألةىذهُ
ًُ الخُ ُفُامُ ُزةُ مُااليُ ُاؿُ دُ داُإ ُُيُافُ ُؿُ وُاالقُ ُ.244 ُا

ُكالياء،ُ،ُكالكاكُ،ُكالياءُ،ُاأللؼ:ُُكىيُأحرؼ،ُسبعةُمفُأبدلتُاليمزة،:ُ"(ِ)رادممقاؿُال
ُُالياءُمفُإبدالياُكأماُ،ُكالخاءُكالغيفُ،ُكالعيف ُفمثاؿُ،ُالسماعُعمىُفمقصكرُبعدىاُكما،
رىأ:ُقكليـُ،ُالخاءُمفُإبداليا ُ"ُ.ُالخميؿُعفُاألخفشُحكاهُ،ُصرخُأم.ُصى

ُالىو ي ُوالىحميؿُ:
ُالمرادمُيدؿُع ُكبلـ ،ُ ُالخاء ُمف ُاليمزة ُإبداؿ ُاألخفشُفي ُقكؿ ُالمرادمُبذكر مىُانفرد

ُ.ُالمسألةمكافقتوُلقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

                                                           

ُ.ُُُٔ-َُُٔ/ّانظر:ُتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُُِْٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُُ(ِ)
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ُـ غُ دُاالُ ُؿُ صُافُ  ُا
ؿُ الُ.245 ُاـُ)رّد(غُ دُاإ ُُف يُاُق وا

ُ:ُقاؿُابفُمالؾ
ؿُ  ثام ػػػػػػػػػػػػػيفُ ُا و  ػػػػػػػػػػػػػر ك يافُ ُم  ُف ػػػػػػػػػػػػػيُم ح 
ُ

ػػػػػػةُ   ُـاُك مام  ػػػػػػ ثاػػػػػػؿُ ُلُ ُاداغ  ػػػػػػف ؼُ ُك م  ُص 
ُ ،ُنحكُ:ُرٌدُ،ُ:ُ"فأمرُبإدغاـُأكؿُالمثميفُالمحركيفُ،ُفشمؿُذلؾُاألفعاؿُُ(ُ)قاؿُالمرادم

كظٌفُكلٌبُ،ُأصمياُ:ُرددُ،ُكظنفُكُلببُ،ُككذلؾُفيُاالسماءُ،ُنحكُ:ُصٌبُ،ُكضٌبُ،ُكقاؿُ
ُ ُُمثؿُالردُمفُبنيتُكلكالمرادمُ: ُُغطفاف: ُُقمت، ُُردداف: ُُكُبالفؾ، ُالخميؿُمذىبُىذا،

ُالتـزُابزيادتيمُكالنكفُاأللؼُأفُويككجُ،ُباإلدغاـ،ُُافردٌُ:ُفقاؿ،ُُاألخفشُكخالؼُ،ُكسيبكيو
ُفيُالفعؿُنظيرُذلؾُفيُكصار،ُُتخفيفناُفأدغـُ،ُالفتحتيفُتكاليُفثقؿُ،ُتمييماُالتيُالداؿُؾتحري
ُليستُالفعؿُفيُاألخيرةُالداؿُحركةُألفُ؛ُالفعؿُمفُباإلدغاـُأكلىُىكُبؿُ،ُردٌُُ:نحكُالثقؿ

ُ."ببلزمة
ُالشاطبي ُُ(ِ)كقاؿ ُ ُكنكف ُألؼُ، ُتمحقو ُعندما ُاالسـ ُاألخفشُفي ُ"مذىب :ُ،ُ ُالرٌد مف

ًددافُ،ُكأماُمذىبُسيبكيوُفيُذلؾُاإلدغاـُ،ُفيقكؿُ:ُرٌداف"ُ. ُفاألخفشُيقكؿُ:ُرىديدافُ،ُكرى
ُالىو ي ُوالىحميؿُ:

ُبنيناُمفُ)ذكرُالمرادمُكالشاطبيُ ُالمرادمُُ(ُمثؿُغطفافُ،ردٌُالقكؿُاألخفشُفيُإذا فأما
ُاألخفشُ ُأجاز ُذلؾُ،قاؿ ُفيُنحك ُالُاإلدغاـ ُالخميؿُإليوُذىبُماُصحيحكال:"ُ(ّ)مرادمكقاؿ

ُُبوُكردُالذمُىكُألنوُكسيبكيو ُيدؿ ُكىذا .ُ ُاعترضالسماع" ُاألخفشُفيُىذهُُأٌنو عمىُقكؿ
ُُ.ُالمسألة

ذكرُقكؿُاألخفشُفيُجكازُفؾُاإلدغاـُفيُذلؾُ،ُكذكرُمعوُقكؿُاألخفشُفكأماُالشاطبيُُُ
ُ.ُالمسألةفيُجكازُإدغاـُذلؾُ،ُكلـُيبدُرأيوُفيُقكؿُاألخفشُفيُىذهُ

مفُالمبلحٌظُأفُىناؾُاختبلؼُفيُالنقؿُعفُاألخفشُمفُقبؿُالمرادمُ،ُكالشاطبيُ،ُفالمرادمُ
نقؿُعفُاألخفشُعدـُفؾُاإلدغاـُ،ُكأماُالشاطبيُنقؿُعفُاألخفشُجكازُفؾُاإلدغاـُفيُاإلتيافُ

ُطفافُ.ُغمفُُالرٌدُُكزفُفعبلفُ،ُنحكُ:ُ
ُ

                                                           

ُ.ُُُْٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ُ)
ُ.ُْٖٕ-ْٕٕ/ٗالمقاصدُالشافيةُُ(ِ)
ُ.ُُُْٔ/ّتكضيحُالمقاصدُكالمسالؾُُ(ّ)
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ُ

ُ

ُ

ُُؽُ حُ مُاالمُ 

ًُ آرُ  ُُشُ فُ خُااألُ ُا ُاحُ ر ُشُ ُدُ نُاعُ ُةُ ّيُف ُرُاالصُ لنحوّية ُُوااأل وا  ط 
ُرضُّجُااليُ ُفُ امُ الثُ ُفُ رُايُالقُ فُ ُؾُ الُ مُ ُفُ ادُ ُةُ يُ فُ لاُاُ 

ُ(يةُ ائُ إحصُ ُةُ ا ُ ر ُدُ )

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُُ:ُمفُآراًُاألخفشش راحُالفيةُادفُمالؾُُجدوؿُإحصائيُلموقؼ:ُُاولُم

ُرايوُالعىراضُالموافقةُرقـُالم ائؿُالدابُـ ُعددىاُلـُيدد 
ُالم ائؿُالنحويةُا
2ُ0ُ3ُ1ُ4ُ-1ُالك ـُوماُيىألؼُمنو1ُ
11ُ2ُ3ُ6ُ11ُ-3ُالم ربُوالمدني2ُُ
13ُ1ُ0ُ3ُ4ُ-12ُال مير3ُُ
21ُ6ُ5ُ3ُ14ُ-14ُالموصولت4ُُ
34ُ6ُ4ُ13ُ23ُ-22ُالدىدا5ًُُ
فُالمشدياتُدميس6ُ 36ُ2ُ1ُ2ُ5ُ-35ُماُولُوا 
37ُ3ُ0ُ0ُ3ُُاف اؿُالمقاردة7ُُ
44ُ4ُ10ُ6ُ20ُ-38ُُُإفُواخواىيا8ُ
46ُ0ُ5ُ4ُ9ُ-45ُلُالنافيةُلمجنس9ُُ

50ُ0ُ2ُ3ُ5ُ-47ُظفُواخواىيا10ُُ
53ُ0ُ3ُ2ُ5ُ-51ُاعمـُوار 11ُُ
59ُ2ُ4ُ4ُ10ُ-54ُالفاعؿ12ُُ
60ُ1ُ2ُ6ُ9ُُنائبُالفاعؿ13ُُ
65ُ2ُ5ُ3ُ10ُ-61ُاشىقاؽُال امؿُمفُالم موؿ14ُ
67ُ0ُ0ُ2ُ2ُ-66ُى دضُالف ؿُولزومو15ُُ
68ُُ0ُ0ُ1ُ1ُُف وؿُالمطمؽُالم16ُ
72ُ2ُ2ُ1ُ5ُ-69ُالمف وؿُفيو17ُُ
74ُ0ُ1ُ1ُ2ُ-73ُالمف وؿُم و18ُُ
85ُ3ُ10ُ4ُ17ُ-75ُال ىثنا19ًُُ
95ُُُ5ُ6ُ17ُ28ُ-86ُالحاؿ20ُُ
96ُ0ُ0ُ2ُ2ُُالىمييز21ُُ
114ُ9ُ17ُ24ُ50ُ-97ُحروؼُالجر22ُُ
125ُ3ُ6ُ14ُ23ُ-115ُال افة23ُُ
128ُ0ُ2ُ3ُ5ُ-126ُإعماؿُالمصدر24ُُ
131ُ0ُ7ُ1ُ8ُ-129ُا ـُالفاعؿ25ُُ
132ُ0ُ0ُ1ُ1ُُالصفةُالمشدية26ُُ
141ُ4ُ10ُ16ُ30ُ-133ُالى جب27ُُ
148ُ3ُ4ُ6ُ13ُ-142ُن ـُودئسُوماُجر ُمجراىما28ُ
153ُ0ُ3ُ3ُ6ُ-149ُالن ت29ُُ
155ُ0ُ0ُ3ُ3ُ-154ُالىوكيد30ُُ
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159ُ2ُ2ُ5ُ9ُ-156ُال طؼ31ُُ
161ُ0ُ2ُ3ُ5ُ-160ُالددؿ32ُُ
169ُ1ُ2ُ10ُ13ُ-162ُالندا33ًُُ
170ُ0ُ0ُ1ُ1ُُالنددة34ُُ
173ُ0ُ2ُ2ُ4ُ-171ُا ماًُاألف اؿ35ُُ
177ُ0ُ5ُ2ُ7ُ-174ُإعرابُالف ؿ36ُُ
182ُ1ُ1ُ0ُ2ُ-181ُُفصؿُلوُولول37ُ
183ُ0ُ1ُ0ُ1ُُلخدارُدالذضا38ُ
185ُ0ُ3ُ2ُ6ُ-184ُال دد39ُُ
187ُ0ُُ2ُ2ُ-186ُأيفُككـُُو40ُ
187ُ64ُ133ُ184ُ381ُُداُمدا40ُُـ
ُالم ائؿُالصرفيةُب
188ُ1ُ0ُ0ُ1ُُالم ربُوالمدني1ُُ
189ُ1ُ1ُ0ُ2ُُال افة2ُُ
192ُ1ُ0ُ5ُ6ُ-190ُادنيةُالمصادر3ُُ
193ُ0ُ0ُ1ُ1ُُالصفةُالمشدية4ُُ
204ُ5ُ8ُ11ُ24ُ-194ُماُلُيىصرؼ5ُُ
205ُ0ُ0ُ1ُ1ُُالىأنيث6ُُ
209ُ2ُ3ُ2ُ7ُ-206ُالمقصورُوالممدود7ُ
214ُ1ُ2ُ3ُ6ُ-210ُجمعُالىك ير8ُُ
215ُ0ُ0ُ5ُ5ُُالىصغير9ُُ

220ُ2ُ3ُ9ُ14ُ-216ُالن ب10ُُ
225ُ0ُ1ُ6ُ7ُ-221ُالوقؼ11ُُ
232ُ4ُ4ُ8ُ16ُ-226ُالىصريؼ12ُُ
244ُُُ3ُ10ُ4ُ17ُ-233ُالدداؿ13ُُ
245ُ0ُ1ُ1ُ2ُُالغاـ14ُ
20ُ33ُ56ُ109ُُم ألةُم58ُُداداُم14ُُـ

ُ:مفُالجدوؿُال ادؽُيى  ُ
،ُككافػػػؽُالشػػػراحُُثمػػػانيفكاحػػػدُُكُكُمػػػغُعػػػددُآراءُاألخفػػػشُالنحكيػػػةُعنػػػدُالشػػػراحُثبلثمائػػػةب .ُ

،ُكلػـُيبػدكاُُرأيػاُنُكثبلثػيفُثبلثػةُك،ُكاعترضػكاُعميػوُفػيُمائػةُرأيػاُنستيفُُكُةأربعاألخفشُفيُ
 ُ.ُرأياُنُكثمانيفُةكأربعرأييـُفيُمائةُ

،ُرأيػػانُُعشػريففػشُفػيُ،ُككافػؽُالشػراحُاألخُتسػعةمائػةُُكبمػغُعػددُآراءُاألخفػشُالصػرفيةُ .ِ
 .ُرأياُنكخمسيفُُةست،ُكلـُيبدكاُرأييـُفيُُرأياُن كثبلثيفُةثبلثكاعترضكاُعميوُفيُ
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ُ:ُثانيام:ُجدوؿُإحصائيُلموافقاتُش راحُالفيةُادفُمالؾُآلراًُاألخفشُالنحويةُوالصرفية

ُعددىاُموافقاتُالشُّراحُوارقاـُم ائمياُـ
ُادوُحيافُاألندل ي

1ُ7-14-36-41-43-57-60-71-72-77-81-91-94-97-100-102-111-
111-113-113-223-124-137-138-144-188-191ُ

27ُ

ُادفُاـُقا ـُالمرادض
2ُ55-133-144-146-178-196-167-202-204-208-216-218-226-230-

232-244ُ
16ُ

ُادفُالوردض
3ُ31-41ُ2ُ

ُادفُىشاـُاألنصارض
4ُ37-64-65-99-109-204ُ6ُ

ُةادفُالقيـُالجوزي
5ُ37ُ1ُ

ُادفُعقيؿُاليمذاني
6ُ80-95ُ2ُ

ُادفُجادرُاليوارض
7ُ31ُ1ُ

ُالشاطدي
8ُ8-13-17-18-19-20-21-23-25-31-36-37-42-94-114-121-134-

157-159-166-182-189-202-207-210-228-233-238ُ
28ُ

ُُراياُمُوثمانوفُةث ثالمجموعُالكميُ
رُالشػػراحُمكافقػػةنُآلراءُاألخفػػش،ُبينمػػاُمػػفُأكثػػُكأبػػاُحيػػافُالشػػاطبيُممػػاُسػػبؽُأفٌُُيتضػػح

ُ.ُُكافُابفُالقيـُكابفُجابرُمفُأقؿُالشراحُمكافقةنُآلراءُاألخفش
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ُ:ُآراًُاألخفشُالنحويةُوالصرفيةعم ُش راحُالفيةُادفُمالؾُُعىرا اتام:ُجدوؿُإحصائيُلالثث

ُعددىاُالشُّراحُوارقاـُم ائميااعىرا اتُُُـ
ُادوُحيافُاألندل ي

1ُ11-15-22-23-35-40-41-45-48-53-55-56-60-62-62-63-69-70-
75-76-80-82-83-85-87-93-105-106-107-109-110-112-119-

122-123-128-128-129-130-131-138-147-189ُ

ُ
43ُ

ُادفُاـُقا ـُالمرادض
2ُ1-5-15-16-44-52-58-80-101-108-111-130-131-133-133-138-

147-150-175-167-172-173-174-175-176-177-183-184-194-
195-196-201-202-203-208-212-216-218-228-232-236-237-

238-241-242-245ُ

46ُ

ُادفُالوردض
3ُ47-90ُ2ُ

ُادفُىشاـُاألنصارض
4ُ16-22-30-43-44-46-47-58-60-90-114-161-185-209-224ُ15ُ

ُادفُالقيـُالجوزية
5ُ46-109-185-206ُ4ُ

ُادفُعقيؿُاليمذاني
6ُ1-41-46-104-133-138ُ6ُ

ُادفُجادرُاليوارض
7ُ41-89-93-108-120-133-138ُ7ُ

ُالشاطدي
8ُ1-2-16-22-28-29-33-41-43-44-46-53-62-80-81-104-108-109-

109-122-125-129-130-133-139-144-147-152-153-156-161-
167-181-184-202-203-213-218-229-234-236-237-241-242ُ

44ُ

ُو ىوفُراياُمُ د ةةُُومائُالمجموعُالكميُ
ُي،ُثػػـُأبػػُالشػػاطبيأكثػػرُالشػػراحُاعتراضػػانُعمػػىُآراءُاألخفػػشُ،ُثػػـُُالمػػرادمُيتضػػحُممػػاُسػػبؽُأفٌُ

ُحياف،ُثـُابفُىشاـُ،ُثـُابفُعقيؿُكابفُجابرُاليكارمُ،ُثـُابفُالقيـُالجكزيةُفابفُالكردمُ.
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ُُيـُفيُاراًُاألخفشُ:اي:ُجدوؿُإحصائيُلموقؼُش راحُالفيةُادفُمالؾُفيُعدـُإددائيـُُرراد اُم

ُعددىاُعدـُإدداًُالشراحُآرائيـُوارقاـُم ائمياُـ
ُادوُحيافُاألندل ي

ُ
1ُ

4-5-6-9-10-13-16-18-24-26-30-30-31-38-46-49-56-64-65-68-
78-84-86-86-86-87-88-90-90-90-92-96-98-101-104-104-109-

111-111-114-114-115-117-120-125-126-127-127-131-132-133-
133-133-134-134-134-135-136-139-140-141-142-134-144-148-
190-193ُ

ُ
67ُ

ُادفُاـُقا ـُالمرادض
ُ
ُ
2ُ

23-18-22-31-36-45-53-60-60-69-79-87-87-90-90-93-100-103-
104-107-109-111-114-114-118-120-134-134-142-145-149-150-
154-155-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-168-169-

171-172-157-176-179-180-185-186-187-191-192-1192-198-
199-200-209-213-214-215-215-215-217-219-220-221-222-223-

224-225-227-231-239-243ُ

ُ
77ُ
ُ

ُادفُالوردض
3ُ46-60-104-108-161-228ُ6ُ

ُادفُىشاـُاألنصارض
4ُ23-31-48-50-54-116-120-124-133-133-159-168-202-202-218-

220-228ُ
17ُ

ُادفُالقيـُالجوزية
5ُ54-159-202-209-208-220-228ُ7ُ

ُادفُعقيؿُاليمذاني
6ُ22-24-31-36-39-43-43-45-60-66-87-90-100-120-123ُ15ُ

ُادفُجادرُاليوارض
7ُ87-87-104-116-194-202-202-204-220-228ُ10ُ

ُالشاطدي
8ُ12-13-27-32-34-38-43-51-59-60-60-61-67-73-87-100-104-

104-114-120-124-138-151-154-162-164-170-185-191-204-205-
211-215-215-221-226-227-231-235-240-245ُ

ُ
41ُ

ُمائىافُوارد وفُراياُمُالكميُُالمجموع
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شػراحُاأللفيػةُمػفُآراًُاألخفػشُليؾُىذاُالجػدوؿُيػوجزُمػاُ ػدؽُعر ػوُمػفُموقػؼُواُ خام ام:ُ
ُ:ُلفيةُادفُمالؾُفيُالقرفُالثامفُاليجرضالنحويةُوالصرفيةُفيُشروحُا

ُن دىياُعددىاُلـُيددُ ُاعىراضُموافقةُالشراحُـ
ُ%27ُ43ُ67ُ137ُ27.9ُادوُحيافُاألندل ي1ُ
ُ%16ُ46ُ77ُ139ُ28.3ُادفُاـُقا ـُالمرادض2ُ
ُ%2ُ2ُ6ُ10ُ2ُادفُالوردض3ُ
ُ%6ُ15ُ17ُ38ُ7.7ُادفُىشاـُاألنصارض4ُ
ُ%1ُ4ُ7ُ12ُ2.4ُادفُالقيـُالجوزية5ُ
ُ%2ُ6ُ15ُ23ُ4.6ُادفُعقيؿُاليمذاني6ُ
ُ%1ُ7ُ10ُ18ُ3.6ُادفُجادرُاليوارض7ُ
ُ%28ُ44ُ41ُ113ُ23.3ُالشاطدي8ُ

ُ%83ُ167ُ240ُ490ُ100ُالمجموع

ُ
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ُ:ُيو  ُذكرُالشراحُاكثرُمفُراضُلألخفشُفيُالم ألةُالواحدة:ُجدوؿُإحصائيُُ اد اُم

ُعددىاُثرُمفُراضُلألخفشارقاـُالم ائؿُالىيُذكرُفيياُالشراحُاكُـ
ُادوُحيافُاألندل ي

ُ
1ُ

30-41-56-60-12-36-68-87-90-104-109-111-113-114-123-127-
128-131-133-134-138-144ُ

ُ
22ُ

ُادفُاـُقا ـُالمرادض
ُ
ُ
2ُ

60-87-90-111-114-123-133-134-157-172-175-176-192-196-
202-208-215-216-218-232ُ

ُ
20ُ

ُادفُىشاـُاألنصارض
3ُ33ُ1ُ

ُادفُعقيؿُاليمذاني
4ُ43ُ1ُ

ُادفُجادرُاليوارض
5ُ87ُ1ُ

ُالشاطدي
6ُ13-43-60-104-109-114-202-205ُ8ُ

ُ
ُالمجموعُالكميُث ثُوخم وفُم ألة
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ُُُمفُآراًُاألخفشُ:ُل ماُانفردُدوُالشراح:ُجدوؿُإحصائيُ اد اُم

ُن دىياُالمئويةُعددىاُا ـُالشارحُورقـُالم ائؿُـ
ُاألندل يادوُحيافُ

1ُ4-7-9-10-11-14-26-35-40-49-56-57-63-68-
70-71-72-75-76-77-78-82-83-84-85-86-88-
91-92-97-98-99-102-105-106-110-112-113-

115-117-119-126-127-128-132-135-136-137-
140-141-143-148-188-190-193ُ

55ُ37.6%ُ

ُادفُاـُقا ـُالمرادض
2ُ23-52-79-103-118-145-146-149-150-155-158-

160-163-165-169-171-172-173-174-175-177-
178-179-180-183-186-187-192-195-196-197-
198-199-200-201-208-212-214-216-217-222-
225-230-232-239-243-244ُ

48ُ32.8%ُ

ُادفُالوردض
3ُ74ُ1ُ.0.6%ُ

ُادفُىشاـُاألنصارض
4ُ47-50ُ2ُ1.3%ُ

ُادفُالقيـُالجوزية
5ُ206ُ1ُ0.6%ُ

ُادفُعقيؿُاليمذاني
6ُ39-66-95ُ3ُ2.0%ُ

ُادفُجادرُاليوارض
7ُ89ُ1ُ0.6%ُ

ُالشاطدي
8ُ8-12-17-20-21-25-27-28-29-32-33-34-42-51-

59-61-67-73-121-152-153-156-170-181-182-
205-207-210-211-223-229-233-234-235-240ُ

35ُ23.9%ُ

ُ%146ُُ100ُالمجموعُالكميُ
ُ
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م ائؿُون دىياُمػفُالمجمػوعُال ػاـُلمم ػائؿُككػؿ،ُعممػامُدػأفُال ػددُالجمػاليُلمم ػائؿُالثامنام:ُ
ُ:ُمائىيفُوخمسُوارد يفُم ألة

ُن دىياُمفُالمجموعُالكميُعددُالم ائؿُالىيُانفردُدياُالشارحُـ
ُ%55ُ22.4ُادوُحيافُاألندل ي1ُ
ُ%48ُ19.5ُادفُاـُقا ـُالمرادض2ُ
ُ%1ُ0.4ُادفُالوردض3ُ
ُ%2ُ0.8ُشاـُاألنصارضادفُى4ُ
ُ%1ُ0.4ُادفُالقيـُالجوزية5ُ
ُ%3ُ1.2ُادفُعقيؿُاليمذاني6ُ
ُ%1ُ0.4ُادفُجادرُاليوارض7ُ
ُ%35ُ14.2ُالشاطدي8ُ

ُ%100ُم ألة245ككؿُُُالمجموعُالكميُلمم ائؿ
يتضػػػحُأفُنسػػػبةُمجمػػػػكعُ،ُُكقػػػدـُالبحػػػثُدراسػػػةُكصػػػػفيةُتحميميػػػةُإحصػػػائيةُآلراءُاألخفػػػػشُُُ

ُكسػػتفػػيُالجػػدكؿ،ُبمغػػتُمائػػةُفػػردُبيػػاُكػػؿُشػػارحُمػػفُالشػػراحُالػػذيفُتػػـُذكػػرىـُالمسػػائؿُالتػػيُان
كالبػالغُمػائتيفُكخمػسُ،ُمسألة،ُبنسبةُستُكخمسيفُبالمائةُمفُالمجمكعُالكمػيُلممسػائؿُُأربعيفُك

كأربعػػػيفُمسػػػألةن،ُأمُأفُالمسػػػائؿُالتػػػيُجػػػاءتُمنفػػػردةُمػػػفُقبػػػؿُالشػػػراحُالسػػػابقيف،ُشػػػكمتُنصػػػؼُ
ُ.آراءُاألخفػشُالنحكيػةُكالصػرفيةُعنػدُشػراحُاأللفيػةُفػيُالقػرفُالثػامفالمسػائؿُالتػيُاشػتممتُعمػىُ

ُ:ُُُالمنيجُالحصائيُلمدرا ةُجوكافُمفُنىائُ.تقريباُنُُاليجرم
ُ.ُمسألةُنُكأربعيفُكخمسُمائتيفُكالصرفيةُالنحكيةُالمسائؿُعددُبمغ .ُ
 بمغُعددُآراءُاألخفشُالنحكيةُكالصرفيةُالتيُذكرىاُالشراحُأربعمائةُكتسعيفُ. .ِ
 .ُثبلثُكثمانيفُمكافقةُنكافقاتُالشراحُآلراءُاألخفشُعددُمُبمغ .ّ
ُ.ُكسبعةُكستيفُاعتراضاُنآراءُاألخفشُمائةُعمىُالشراحُُعددُاعتراضاتُبمغ .4
 .ُيفُكأربعيفُرأيانُالتيُلـُيبًدُفيياُالشراحُآرائيـُمائتاآلراءُعددُُبمغ .ٓ
 .ُمسألةُكخمسيفثبلثُُبمغُعددُالمسائؿُالتيُأبدلُفيياُالشراحُرأيافُأكُأكثر .ٔ
 .ُُمسألةُكستُكأربعيفمائةُكؿُشارحُعفُغيرهُُبمغُعددُالمسائؿُالتيُانفردُبياُُ .ٕ
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ُخاىمةُالدحث
،ُكفػؽُُاهُالبحػثكاآلف؛ُكقدُانتيىُبيُالمطاؼُإلىُىذاُالحدُالذمُاقتضاهُالمنيجُكارتضػ

ذُانتييتُيُالخطةُالتيُذكرتياُفيُالمقدمة بيُأفُأعػرضُُيجدرُكفيوُإلىُالصكرةُالتيُرجكت،ُُ،ُكا 
ُ:اآلتيألبرزُماُكردُفيوُمفُأفكارُكحقائؽُكنتائج،ُعمىُالنحكُ

 اولم:ُالنىائج
ُمذىبُصاحبُفيكُ،ُاليجرمُالثالثُالقرفُفيُكالصرؼكالنحكُُالمغةُأعبلـُمفُاألخفشُيعد .ُ

ُفيياُيخالؼُأكُيكافؽُكالتفاسيرُكالمغةُالنحكُكتبُفيُمتعددةُآراءُفموُ،ُالعربيُالنحكُفي
ُكخصكصاُنُالنحكيةُاألصكؿُعمىُكبيراُنُاعتماداُنُيعتمدُاألخفشُكافُكُ،ُالنحكيةُالمذاىب
 .ُرأيوُكتكجيوُمذىبوُتقكيةُفيُبيماُيستدؿُماُككثيراُنُكالسماعُالقياس

ِ. ُ،ُ ُالبصرم ُالمذىب ُفييا ُعارض ُآراء ُلو ُكلكف ،ُ ُالبصرم ُالمذىب ُأعبلـ ُمف األخفش
بوُفيُتناكؿُالمسائؿُالنحكيةُُكالمذىبُالككفيُ،ُكيمكفُالقكؿُكافُلؤلخفشُمذىبُخاص

 كالصرفيةُ.
ُبمغُ .ّ ُالتيُذُيعدد ُالنحكية ُمكزعةُالمسائؿ ُمائةُكسبعُكثمانيفُمسألة، كرُلؤلخفشُرأمُفييا

ُ ُاأللفيةعمى ُأبكاب ُمف ُنحكيان ُبابان ُبمغُأربعيف ُبينما ،ُُ ُالصرفيةعدد ُذكرُُالمسائؿ التي
 ُ.ُُابانُصرفياُنعشرُبُأربعة،ُمكزعةُعمىُثمانيانُكخمسيفُفيياُرأمُلؤلخفش

ْ. ُ ُكأكثرىـُأكثر ،ُ ُالشاطبي ُلو ُمكافقةن ُالشراح ُكأكثر ،ُ ُالمرادم ُاألخفش ُآلراء ُذكران الشراح
 .ُاعتراضانُعميوُالمرادمُ،ُكأكثرُالشراحُانفرادانُبذكرُآراءُاألخفشُأبكُحيافُ

ُىـُفيُأقكاؿُاألخفشُ،ءأكثرُالشراحُُفيُشركحيـُمفُذكرُآراءُاألخفشُ،ُلكفُلـُيبدكاُآراُ .ٓ
،ُُرأياُنُكأربعيفُمائتيف حيثُبمغُعددُاآلراءُالتيُذكرىاُالشراحُلؤلخفشُكلـُيبدكاُرأييـُفييا

ُثبلثلؤلخفشُ،ُكحيثُبمغُعددُىذهُالمسائؿُُأكثرُأكُفيرأيُالمسائؿُبعضُفيُالشراحُذكرُك
 .ُمسألةُكخمسيف

لؾُفيُالقرفُسكاهُمفُشراحُألفيةُابفُماُاكلـُينقمي،ُانفردُبعضُالشراحُبنقؿُآراءُاألخفشُ .ٔ
ُمائةحُعفُغيرهُمفُالشراحُشاُرحيثُبمغُعددُالمسائؿُالتيُانفردُبياُكؿُ،ُُالثامفُاليجرم

ُكالبالغُ،ُلممسائؿُالكميُالمجمكعُمفُبالمائةُكخمسيفُستُبنسبةُ،ُمسألةُكأربعيفُكست
ُالسابقيف،ُالشراحُقبؿُمفُمنفردةُجاءتُالتيُالمسائؿُأفُأمُمسألةن،ُكأربعيفُكخمسُمائتيف
ُاأللفيةُشراحُعندُكالصرفيةُالنحكيةُاألخفشُآراءُعمىُاشتممتُالتيُالمسائؿُنصؼُشكمت

 .ُالثامفُالقرفُفي
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راءُاألخفشُالنحكيةُكالصرفية،ُنقبلنُآلأكثرُشراحُألفيةُابفُمالؾُفيُالقرفُالثامفُاليجرمُ .ٕ
كسبعةُمائةُنقؿُحيافُاألندلسيُ،ُثـُأبيُثبلثيفُرأيانُُكُتسعةمائةُُكالمرادمُنقؿُعفُاألخفشُ

 ثبلثةُعشرُرأيانُ.ُكمائةُُ،ُفالشاطبيُحيثُنقؿُكثبلثيفُرأياُن
مفُاالستشيادُبالقراءاتُالقرآنيةُكأقكاؿُالعربُكأشعارىـ،ُكمفُالمبللحظُأنوُاألخفشُأكثرُ .8

ُأكردُ ُما ُكثيران ُفنيبلحظ ُألصحابو، ُالشعر ُيعزك ُما ُكنادران ُقائمو، ُالمجيكؿ ُبالشعر يستشيد
 .ُخفشالنحاةُعبارةُ"أنشدُاأل

ُفيُبعضُالمسائؿُُاُنالبلفتُلمنظرُفيُآراءُاألخفشُأفُىناؾُتعارض .ٗ فيياُ،ُحيثُالحظتي
(َُُِالمسألةُرقـ):قكليفُمتعارضيفُفيُالمسألةُالكاحدةُ،ُنحكُالتيُذكرىاُالشراحُلؤلخفشُ

راحُلؤلخفشُفيُالمسألةُالكاحدةُفنقؿُبعضُالشُ،ُ(ُّٖ(ُكالمسالةُرقـ)ُِّكالمسألةُرقـ)
 ىاُ،ُكقكؿُآخرُبعدـُجكازىاُ.قكؿُبجكاُز

ألفيةُابفُمالؾُمفُأكثرُالمتكفُشرحانُ،ُحيثُشرحياُالكثيرُمفُالعمماءُعمىُمرُالعصكرُ .َُ
المختمفةُ،ُككافُالعمماءُيتفاخركفُفيُشرحياُ،ُكيعدُالقرفُالثامفُاليجرمُمفُأكثرُالعصكرُ

 التيُشرحتُفيوُألفيةُابفُمالؾُ.
(ُمفُأكبرُالشركحُالكافيةُالخبلصةُشرحُفيُالشافيةُدالمقاصيعدُشرحُالشاطبيُالمكسكـُبػ) .ُُ

ُفقدُ،ُشرحوُفيُذكرىاُإالُكاردةُكالُشاردة،ُيترؾُلـُفالشاطبيالتيُشرحتُألفيةُابفُمالؾُ،ُ
 .ُمالؾُابفُآراءُكخاصةُ،ُالعمماءُآراءُفيُكناقشُ،ُشامبلُنُتحميبلُنُاأللفيةُحمؿ

رآفُالكريـُ،ُكالحديثُالشريؼُ،ُاستشيدُأصحابُالشركحُمكضعُالدراسةُفيُشركحيـُبالق .ُِ
ُحيافُرفضُاالستشيادُبالحديثُالشريؼُمخالفةُالبفُمالؾُ ُإالُأبا كأشعارُالعربُكأقكاليـ

 الذمُكافُيستشيدُبالحديثُالشريؼُ.
مفُالمبلحظُمفُخبلؿُقراءةُالشركحُأفُىناؾُبعضُأصحابُالشركحُاستفادُمفُالشركحُ .ُّ

 مفُشرحُأبيُحيافُلؤللفيةُ.ُمجابرُاليكاُراآلخرلُ،ُفمثبلنُاستفادُالمرادمُ،ُكابفُ
سارُمعظـُالشراحُفيُشركحيـُعمىُنفسُطريقةُابفُمالؾُفيُترتيبُكتبكيبُاأللفيةُ،ُ .ُْ

ُاليكارمُُ ُجابر ُابف :ُ ُنحك ُشرحو، ُفي ُاأللفية ُأبيات ُذكر ُالشراح ُبعض ُىناؾ كلكف
مُ،ُكابفُكالشاطبي،ُكالبعضُاآلخرُلـُيذكرُأبياتُابفُمالؾُ،ُنحكُ:ُابفُىشاـُاألنصاُر

ُالكردمُ.
ُ
ُُ
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ُثانيام:ُالىوصيات
ُإلىُدراسةُشاممةُكمتعمقوُتسمطُالضكءُعمىُفكرهُكآرائوُكأصكلوُ .ُ مذىبُاألخفشُبحاجةو

 .ُكشكاىدهُكمنشكداتو
يعترضُبدليؿُنحكمُعمىُمتنكعةُكمتعددة،ُفبعضُالشراحُألدلةُالنحكيةُعندُشراحُاأللفيةُا .ِ

 .ُآخر،ُفيذهُالمسألةُتحتاجُلبحثُكدراسة
 .ُالحديثُالمغةُعمـُمعطياتُفيُمكازنةُدراسةُإلىُبحاجةُالنحاة،ُكآراءُالنحكيةُلمذاىبا .ّ
 .ُالعربيةُالمغةُخدمةُفيُكجيكدهُاألخفشُشخصيةُحكؿُعمميُمؤتمرُعقدُضركرة .ْ

ُ
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ُالفيارسُالفنية

ُ.ُفيرسُاآلياتُالقرآنية -
ُفيرسُالشكاىدُالشعريةُ. -
 .ُُأقكاؿُالعربفيرسُ -
 فيرسُالمصادرُكالمراجعُ. -
 .ُفيرسُالمكضكعات -
 فيرسُالفيارس. -

ُ
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ُفهرس اآليات القرآنية
 الصفحةُ ال ورةُورقمياُ رقـُاآليةُ

 (2 ورةُالدقرة)
6 ﴿  ًُ ُـاُ  وا ى ي  ُا ناذ را ـا م ياي  ُـاُع  ُـاُا  ُـاُل  راى   196 ﴾ى ناذ 
اُو ا  ذا﴿ 14 م وا ُـاُإ ل ُخ  ين ي   150 ﴾ش ياط 
ماُمُو اى ق وا ﴿ 48 ز ضُلُي وا  193 ﴾ش يائاُمُن فاسُ ُع فُاُن فاس ُُى جا
ُـاُل من اسُ ُي ك وفُ ُل ئ  ُ ﴿ 150 م ياك  ةُ ُع  يفُ ُإ لُ ُح ج   196 ﴾ظ م م واُال ذ 
ماناُك ما﴿ 152 ُـاُا را    158 ﴾ر   ولُمُف يك 
ز لاز ل وا﴿ 214 ى  ُو   211 ﴾الر   وؿُ ُي ق وؿُ ُح 
 132 ﴾الن كاحُ ُع قاد ةُ ُى  از م واُو ل ﴿ 235
م ا﴿ 246  210 ﴾الم وُ ُ  د يؿُ ُف يُن ق اى ؿُ ُا لُ ُل ن اُو 

 (3 ورةُآؿُعمراف)
ار ضُم فُا﴿ 52  150 ﴾الم وُ ُإ ل  ُا نص 

 (4)الن اً ورةُ
ً ل وفُ ﴿ 1 اُـ ُد وُ ُى   ا  198 ﴾و األا راح 

 (5)المائدةُ ورةُ
رافُ ﴿ 107 يفُ ُم فُ ُم قام ي ماُي ق ومافُ ُف بخ  م يُاُال ذ  ى ح ؽ ُع  ُـ ا ا ل يافُ ُي   192 ﴾األا وا
يداُمُل ناُى ك وفُ  ﴿ 114 ل ناُع  ر ناُأل  و   199 ﴾و آخ 

 (6)األن اـ ورةُ
ُـا ﴿ 12 م   ن ك  ُـ ُإ ل ُل ي جا يابُ ُلُالاق يام ةُ ُي وا يفُ ُف يوُ ُر  واُال ذ  ر  ُـاُخ     200 ﴾ا ناف   ي 
ي فُ ُك ذ ل ؾُ  ﴿ 137 ر ك يفُ ُم فُ ُل ك ث يرُ ُز  ُـاُق ىاؿُ ُالام شا ى  د  ُـاُا وال   111 ﴾ُش ر ك ائ ي 
هُ ُد ط وفُ ُف يُم ا﴿ 139 ةُمُاألا نا  اُـ ُى ذ  ال ص   137 ﴾ل ذ ك ور ن اُخ 

 (8)األنفاؿ ورةُ
ما ﴿ 33 ُـاُالم وُ ُكافُ ُو   151 ﴾ل ي   ذ د ي 

 (10)يونس ورةُ
27 ﴿ ًُ زا ثام ياُ  ي ئ ةُ ُج   151 ﴾د م 

 (15)الحجر ورةُ
م ا﴿ 4 نُ ُو  ي ةُ ُم فُاُاا ىام كا ل ي اُإ لُ ُق را م وُـ ُك ى ابُ ُو   142 ﴾م  ا

 (18)الكيؼ ورةُ
ر جُ ُك م م ةُمُك د ر تُا ﴿ 5 ُـاُم فُاُى خا ي   189 ﴾ا فاواى 

 (19 ورةُمريـُ)
 21 ﴾ي  ارُ ُإ ذ اُو الم ياؿُ ﴿ُ 4

 (20)طو ورةُ
 95 ﴾ي ى ذ ك رُ ُل   م وُ ُ﴿ 44

 (21)األندياً ورةُ
ن ا﴿ 77 را ن ص  ُـ ُم فُ ُهُ و   148 ﴾الاق وا
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 (23)المؤمنوف ورةُ
ُل ق م ي مُ﴾ُ﴿ 114 ـا  100 إ فُل د ثاى 

 (25)الفرقاف ورةُ
ُـ ﴿ 25 ي وا ًُ ُى ش ق ؽُ ُو   151 ﴾د الاغ ماُـ ُال  ما

 (26)الش راًُ ورةُ
ى ماؾُ  ﴿ 22 م يُ ُى م نُّياُن  ام ةُ ُو   196 ﴾ع 

 (33)األحزاب ورةُ
ؾُا﴿ 37 م ياؾُ ُا ما   ؾُ ُع  ج  وا  155 ﴾ز 

 (37)الصافات ورةُ
 197 ﴾ي ز يد وفُ ُا وُاُ﴿ 147

 (39)الزمر ورةُ
ون يُالم وُ ُا ف غ يارُ ُق ؿُا﴿ 64 د دُ ُى أام ر   212 ﴾ا عا
ين وُُم طاو ي اتُ ُو ال  م و اتُ ﴿ 67  137 ﴾د ي م 

 (45)الجاثية ورةُ
ز ضُ ُ﴿ 14 ماُمُل ي جا د وفُ ُكان واُد ماُق وا  114 ﴾ُي كا  

 (46)األحقاؼ ورةُ
ُـاُي غاف رُا ﴿ 31 ُـاُم فُاُل ك   148 ﴾ذ ن ود ك 

 (53)النجـُ ورةُ
 81 ﴾ا ف ر ا ياى ـ ُالّ ت﴿ 19

 (57 ورةُالحديد)
ُـاُد يافُ ﴿ 12 يي  ُـاُا ياد  د أ يامان ي   151 ﴾و 

 (71)نوح ورةُ
ُـا﴿ 71  120 ﴾ن داىاُمُاألا راضُ ُم فُ ُا ناد ى ك 

 (76)الن اف ورةُ
دان ي ةُ ﴿ 76 ُـاُو  م ياي   173 ﴾ظ  ل ياُع 

 (84)النشقاؽ ورةُ
ًُ ُإ ذ ا﴿ 1  164 ﴾اناش ق تُاُال  ما

 (85)الدروج ورةُ
د ودُ ُالاغ ف ورُ ُو ى وُ ﴿ 85 يدُ ُالا  راشُ ُذ وُالاو   92 ﴾الام ج 

 (86)الطارؽ ورةُ
م ُإ ن وُ ﴿ 86 وُ ُع  ُـ ُر جا   ،ُي وا ر  م  ُل قاد   172 ﴾ال  رائ رُ ُى دا

 (93) ال ح ورةُ
ُـ ُف أ م ا ﴿ 9  134 ﴾ى قاي رُاُف  ُالاي ى ي

ُ
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ُفيرسُالشواىدُالش ريةُ

ُالصفحةُالقائؿُالدحرُالقافيةُـ
235ُُُالوافرُغنا1ًُ
30ُُادفُمالؾُالد يطُالذىب2ُ
104ُُُالد يطُاألدب3ُ
106ُُامرؤُالقيسُالطويؿُدأثاب4ُ
153ُُامرؤُالقيسُالطويؿُمغمب5ُ
238ُُادوُنواسُالد يطُذىبمفُال6ُ
17ُُاألخفشُالرجزُدددت7ُ
17ُُالم ذؿُيفُغي فُالرجزُعذرت8ُ
64ُُالشاطديُالد يطُكمفت9ُ
82ُُالطائيوفُالطويؿُمّرت10ُ
31ُُادفُمالؾُالد يطُمرىاح11ُ
30ُُادفُمالؾُالطويؿُازيدا12ُ
30ُُادفُمالؾُالرجزُكدد13ُ
147ُُخالدُدفُج فرُالوافرُا يد14ُ
39ُُالصفدضُالرجزُوا ى درا15ُ
46ُُادفُالوردضُالرجزُاألجرا16ُ
99ُُجريرُدفُعطيةُالكامؿُاطيار17ُ
127ُُُالوافرُالصغير18ُ
137ُُُالطويؿُلنصرا19ُ
140ُُامرؤُالقيسُالمىقاربُمقىفر20ُ
191ُُُالطويؿُالصدر21ُ
213ُُُالد يطُدالجار22ُ
257ُُذوُالرُّمةُالطويؿُالجاذر23ُ
38ُُادوُحيافُاألندل يُال ريعُرائض24ُ
84ُُالكمحيةُاليردوعيُالطويؿُىقط ا25ُ
145ُُقيسُدفُخظيـُالطويؿُعفوين26ُ
156ُُالكميتُدفُم روؼُالطويؿُيافع27ُ
209ُُُالطويؿُدمقع28ُ
233ُُعداسُدفُمرداسُالمىقاربُالمجمع29ُ
18ُُاألخفشُال ريعُكاؼ30ُ
32ُُادفُمالؾُالرجزُمالؾ31ُ
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33ُُد ضُالمغاردةُالطويؿُلؾمذىبُما32ُ
127ُُُالطويؿُعياكا33ُ
27ُُُالطويؿُىط 34ُ
30ُُادفُمالؾُالد يطُاول35ُ
31ُُشرؼُالديفُالحصنيُالخفيؼُالمف اؿ36ُ
33ُُادفُمالؾُالرجزُاشىمؿ37ُ
49ُُادفُىشاـُاألنصارضُالطويؿُالدذؿ38ُ
50ُُددرُالديفُالطويؿُونكاؿ39ُ
104ُُىيرك بُدفُُزُالد يطُىنويؿ40ُ
112ُُادوُاأل ودُالدؤليُالطويؿُف ؿ41ُ
153ُُامرؤُالقيسُالكامؿُالنمؿ42ُ

200ُُُالد يطُ مي 43ُ
251ُُك بُدفُمالؾُالمن رحُالدئؿ44ُ
46ُُادفُالوردضُالخفيؼُكريـ45ُ
56ُُادفُعقيؿُالخفيؼُاألياـ46ُ
55ُُنداىوُادفُالطويؿُغماـ47ُ
59ُُادفُجادرُاليوارضُالد يطُاألمـ48ُ
109ُُُالرجزُال ـ49ُ
140ُُلديدُدفُردي ةُال امرضُالكامؿُونداـ50ُ
147ُُُالوافرُشريـ51ُ
19ُُاألخفشُاألو طُالمىقاربُالحف52ُ
68ُُرؤدةُدفُال جاجُالرجزُالخفقف53ُ
79ُُجريرُدفُعطيةُالد يطُىحنانا54ُ
187ُُح افُدفُثادتُالد يطُعفانا55ُ
197ُُردي ةعمرُدفُاديُُالطويؿُمافدثاـ56ُُ
257ُُجميؿُدفُدثينةُالكامؿُوجفانا57ُ
28ُُ  دُالديفُادفُعرديُالد يطُاىمو58ُ
38ُُادوُحيافُاألندل يُالوافرُلحيو59ُ
60ُُادفُجادرُاليوارضُالد يطُمغناه60ُ
111ُُُالكامؿُزادهم61ُ
114ُُُالرجزُقمدو62ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُفيرسُاقواؿُال ربُوامثاليـ

ُـ
ُ

ُفيرسُاقواؿُال ربُوامثاليـ
ُ

 
ُ

 الصفحة

1ُ
ُ

ً ُوالخشدةُ  ُا ىو ُالما
ُ
ُ

124 

3ُ
4ُ
5ُ

ُ ُاماُعممامُف الـ 
ُ

133 
ُزيادُمأخوذ 6ُُ ُإّفُدؾ 

ُ
104 

ُإفُفيُالدارُزيدامُوالحجرة ُعمرامُ.7ُ
ُ

159 
ُن دا ُم8ُ ُانتُإياس 

ُ
136 

ُحدةُالخ را9ًُُ
ُ

162 
ُي ن ُـ 10ُ د ؾ   92ُح  ا
 109ُح رُالقا يُاليوـُامراة11ُ
يـ12ُ ُد    ُالقوـ   214ُ ردت 
ًمُلؾُاديُوامي13ُ  137ُفدا
ُمفُقاليا14ُ  168ُقطعُاُيد ُورجؿ 

 132ُكّممىوُفاهُإل ُفي15ُُّ
 154ُماُاناُكأنتُولُانتُكأنا16ُ
ُخم ى يـ17ُ ُدالقـو  132ُمررت 

ُحامض 18ُُ  92ُىذاُحمو 

 

123ُُُالطويؿُدونيا63ُ
155ُُاألعورُالشنيُالمىقاربُمقاديرىا64ُ
257ُُم رسُدفُالفق  يُالطويؿُمصادره65ُ
18ُُاألخفشُاألو طُال ريعُجافي66ُ
18ُُالم ذؿُدفُغي فُال ريعُالطافي67ُ
31ُُادفُالنحاسُالد يطُالقاني68ُ
38ُُادوُحيافُالطويؿُاألعاديا69ُ
64ُُالشاطديُالد يطُيرديني70ُ
153ُُامرؤُالقيسُالطويؿُىرىقي71ُ
205ُُُالوافرُلوُاني72ُ
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عُ فيرسُ ُو الم ر اج  ر  اد  ُالم ص 

 القرآفُالكريـُ. .ُ
ُالمكشػػػيُالسػػػممانيُسػػػعيدُبػػػفُاُعبػػػدُبػػػفُاُمحمػػػدُعبػػػدُأبػػػك غرناطػػػة،ُأخبػػػارُفػػػيُاإلحاطػػػة .ِ

ُالكتػػبُدارُ-(ىػػػٕٕٔت)ُالخطيػػبُابػػفُالػػديفُبمسػػافُالشػػييرُاألندلسػػي،ُالغرنػػاطيُاألصػػؿ،
 ُ.ُبيركتُ-األكلىُالطبعة –ُالعممية

ُطػػوُتحقيػػؽ-(ىػػػّٖٔت)ُالسػػيرافيُاُعبػػدُبػػفُالحسػػفُسػػعيدُأبػػكُالبصػػرييف،ُالنحػػكييفُأخبػػار .ّ
ُالطبعػػػػةُ–الحمبػػػػيُالبػػػػابيُمصػػػػطفى:ُالناشػػػػرُ-خفػػػػاجيُالمػػػػنعـُعبػػػػدُكمحمػػػػدُالزينػػػػي،ُمحمػػػػد
 القاىرةُ.ُ-ُـُٔٔٗاألكلى

تحقيػػؽ:ُرجػػبُعثمػػافُُ-ق(ْٕٓارتشػػاؼُالضػػربُمػػفُلسػػافُالعػػرب،ُأبػػكُحيػػافُاألندلسػػي)ت .ْ
 القاىرةُ.ُ-ُـُٖٗٗاألكلىُبعةالط -مكتبةُالخانجيُ–محمد

إرشادُالسالؾُإلىُحؿُألفيةُابػفُمالػؾ،ُبرىػافُالػديفُإبػراىيـُبػفُمحمػدُبػفُأبػيُبكػرُبػفُأيػكبُ .ٓ
ُ-دارُمكتبػةُأضػكاءُالسػمؼُ-تحقيؽ:ُمحمدُبفُعكضُالسػيمي-ق(ٕٕٔابفُالقيـُالجكزية)ت

 الرياضُ.-ـََِِاألكلىُالطبعة
ُمحمد:ُتحقيؽ-(ىػُّٖٓت)ُالزمخشرمُأحمدُبفُعمركُبفُمحمكدُالقاسـُأبكُالببلغة،ُأساس .ٔ

 .ُبيركتُ–ـُٖٗٗاألكلىُالطبعة –ُالعمميةُالكتبُدارُ-السكدُعيكفُباسؿ
-(ىػػػُُّٔت)ُالسػػراجُبػػابفُالمعػػركؼُالنحػػكمُسػػيؿُبػػفُمحمػػدُبكػػرُأبػػكُالنحػػك،ُفػػيُاألصػػكؿ .ٕ

ُ.ُبيركتُ-ـُٔٗٗالثالثةُالطبعة –ُالرسالةُمؤسسةُ–ُالفتميُالحسيفُعبد:ُُتحقيؽ
ُ-(ىػػَٕٗت)ُبالشػاطبيُالشػييرُالغرنػاطيُالمخمػيُمحمػدُبػفُمكسػىُبػفُإبراىيـُاـ،االٍعًتصُى .ٖ

ُابػفُدار-حميػدُآؿُاُعبػدُبػفُالشقير،كسػعدُالػرحمفُعبػدُبػفُمحمػد:ُمنيـُمجمكعةُتحقيؽ
 .ُالسعكديةُالعربيةُالمممكةُ-ـََِٖاألكلىُالطبعةُ-كالتكزيعُلمنشرُالجكزم

ُالعمػػػػـُدارُ-(ىػػػػػُّٔٗت)الدمشػػػػقيُلزركمػػػػيفػػػػارسُاُبػػػػفُمحمػػػػكدُبػػػػفُالػػػػديفُاألعػػػػبلـ،ُخيػػػػر .ٗ
 .ُبيركتُـََِِعشرةُالخامسة الطبعة –لممبلييف

ُ-(ىػػػػػُْٕٔت)ُالصػػػػفدمُأيبػػػػؾُبػػػػفُخميػػػػؿُالػػػػديفُصػػػػبلحُالنصػػػػر،ُكأعػػػػكافُالعصػػػػرُأعيػػػػاف .َُ
ُالطبعػػػةُ-محمػػػدُسػػػالـُعشػػػمة،ُكمحمػػػدُمكعػػػد،ُكمحمػػػكدُأبػػػكُكنبيػػػؿُزيػػػد،ُأبػػػكُعمػػػي:تحقيػػػؽ
 .ُتبيرُكُ–ُالمعاصرُالفكرُدار(ُـُٖٗٗ)األكلى

ُالػػديفُجمػػاؿُا،ُعبػػدُأبػػكُالجيػػاني،ُالطػػائيُمالػػؾُابػػفُا،ُعبػػدُبػػفُمحمػػدُمالػػؾ،ُابػػفُألفيػػة .ُُ
 .ُالقاىرةُ–ُالتعاكفُدارُ-(ُىػِٕٔت)
ُ:تحقيػػؽ-(ىػػػُْٔٔت)ُالقفطػيُيكسػػؼُبػػفُعمػيُالػػديفُجمػاؿُ،ُالنحػػاةُأنبػػاهُعمػىُالػػركاةُإنبػاه .ُِ

 .ُقاىرةال-ـُُِٖٗاألكلىُالطبعةُ–العربيُالفكرُدارُ–إبراىيـُمحمد
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ُمحمػػدُبػػفُالػػرحمفُعبػػدُكالكػػكفييف،ُالبصػػرييف:ُالنحػػكييفُبػػيفُالخػػبلؼُمسػػائؿُفػػيُاإلنصػػاؼ .ُّ
ُعبػدُالػديفُمحػيُمحمد تحقيؽ:ُ–(ُىػٕٕٓت)ُاألنبارمُالديفُاألنصارم،ُكماؿُاُعبيدُبف

 .ُبيركتُ–ُـََِّاألكلىُالطبعةُُ-ُالعصريةُالمكتبةُ-الحميد
اؿُالػديفُبػفُيكسػؼُبػفُأحمػدُبػفُعبػداُبػفُىشػاـُأكضحُالمسالؾُإلىُألفيةُابفُمالؾُ،جم .ُْ

 القاىرةُ.ُ-دارُالطبلئعُ-تحقيؽ:ُمحمدُمحيُالديفُعبدُالحميدُ-ق(ُٕٔاألنصارم)
-(ىػػػْٕٕت)ُالدمشػػقيُثػػـُالبصػػرمُالقرشػػيُعمػػرُبػػفُإسػػماعيؿُالفػػداءُأبػػكُكالنيايػػة،ُالبدايػػة .ُٓ

ُ–ُـُٕٗٗطبعةاألكلىال–كالنشرُلمطباعةُىجرُدار–التركيُالمحسفُبفُعبدُاُعبد:تحقيؽ
 .ُالقاىرة

ُالشػككانيُاُعبدُبفُمحمدُبفُعميُبفُمحمدُالسابع،ُالقرفُبعدُمفُبمحاسفُالطالعُالبدر .ُٔ
 .ُبيركتُ-األكلىُالطبعةُ–ُالمعرفةُدارُ-(ىػَُِٓ)اليمني

:ُتحقيؽُ-(ىػِٖٔت)ُاألندلسيُالمجارمُالكاحدُعبدُبفُمحمدُاُعبدُأبكُالمجارم،ُبرنامج .ُٕ
 .ُبيركتُ-ـُُِٖٗاألكلىُالطبعةُ–ُاإلسبلميُالغربُدارُ-ُجفافاالُأبكُمحمد

ُ-(ىػػُُُٗت)ُالسػيكطيُبكػرُأبيُبفُالرحمفُعبدُكالنحاة،ُالمغكييفُطبقاتُفيُالكعاةُبغية .ُٖ
 .ُالقاىرةُ-ـُٕٗٗالثانيةُالطبعة –ُالعربيُالفكرُدارُ-إبراىيـُالفضؿُأبكُمحمد:ُتحقيؽ

ُسػعدُدارُ–(ىػػُُٕٖت)ُالفيركزآبػادلُمحمػدُالػديفُدمجػُكالمغػة،ُالنحػكُأئمػةُتراجـُفيُالبمغة .ُٗ
 .ُدمشؽُ–ُـَََِاألكلىُالطبعةُ-كالنشرُلمطباعةُالديف

ُالحسػػػيني،ُالممقٌػػػبُبمرتضػػػى،ُالػػػرٌزاؽُعبػػػدُبػػػفُمحٌمػػػدُالقػػػامكس،ُجػػػكاىرُمػػػفُالعػػػركسُتػػػاج .َِ
 .ُالككيتُ-لمنشرُاليدايةُدارُ-المحققيفُمفُمجمكعة:ُتحقيؽُ-(ىػَُِٓت)ُالزَّبيدم

ُالػػكردمُابػػفُالػػديفُزيػػفُالفػػكارس،ُأبػػيُمظفػػرُابػػفُبػػفُحفػػصُعمػػرُأبػػكُالػػكردم،ُابػػفُتػػاريخ .ُِ
 .ُبيركتُـُٔٗٗاألكلىُالطبعةُ-العمميةُالكتبُدارُ–(ىػْٕٗت)ُالكندمُالمعرم

فيػػاتُاإلسػػبلـُتػػاريخ .ِِ كى ُبػػفُأحمػػدُبػػفُمحمػػدُاُعبػػدُأبػػكُالػػديفُشػػمسُ،ُكىاألعػػبلـُالمشػػاىيرُكى
ُالغػػربُدارُ–معػػركؼُعػػٌكادُبشػػارُالػػدكتكر:ُيػػؽتحقُ-(ىػػػْٖٕت)الػػذىبيُقىاٍيمػػازُبػػفُعثمػػاف

 .بيركتُُ-ـََُِّاألكلىُالطبعةُ–ُاإلسبلمي
ُالتنػػكخيُبػػفُمحمػػدُبػػفُالمفضػػؿُكغيػػرىـ،ُكالكػػكفييفُالبصػػرييفُمػػفُالنحػػكييفُالعممػػاءُتػػاريخ .ِّ

ُ-كالنشػرُلمطباعػةُىجػرُدارُ-ُالحمػكُمحمدُالفتاحُعبدُالدكتكر:ُتحقيؽ-(ىػِْْت)المعرم
 .ُالقاىرةُ–ُـُِٗٗالثانيةُالطبعة

تحريػػرُالخصاصػػةُفػػيُتيسػػيرُالخبلصػػةُ)شػػرحُعمػػىُألفيػػةُابػػفُمالػػؾُ،ُزيػػفُالػػديفُعيمػػرُبػػفُ .ِْ
ُ–ـََِٖالطبعةُاألكلىُ-دارالكتبُالعممية–ق(ُتحقيقمحمدخبلطيُْٕٗالمظفرُالكردم()ت

 لبناف.ُ-بيركت
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ُابػػفُالكاحػػدُعبػػدُبػػفُأحمػػدُبػػفُعمػػيُبػػفُإبػػراىيـُالممػػؾ،ُفػػيُيعمػػؿُأفُيجػػبُفيمػػاُالتػػرؾُتحفػػة .ِٓ
-ُالحمػداكمُالكػريـُعبػد:ُتحقيػؽُ-(ىػػُٖٕٓت)ُالحنفػيُالػديفُنجػـُالطرسكسي،ُالمنعـُعبد

 .ُالمغربُ-الثانيةُالطبعة
ُبػفُالػرحمفُعبػدُبػفُمحمػدُالخيرُأبكُالديفُشمسُالشريفة،ُالمدينةُتاريخُفيُالمطيفةُالتحفة .ِٔ

 –ُالعمميػػػةُالكتػػػبُدار–(ُىػػػػَُِٗت)ُالسػػػخاكمُمحمػػػدُبػػػفُعثمػػػافُبػػػفُبكػػػرُأبػػػيُبػػػفُمحمػػػد
 .ُبيركتُ-ـُّٗٗاألكلىُالطبعة

ُالػديفُبيػاءُحمػدكف،ُبػفُعميُبفُمحمدُبفُالحسفُبفُمحمدُالمعاليُأبك الحمدكنية،ُالتذكرة .ِٕ
 .ُبيركتُ-األكلىُالطبعة -صادرُدارُ–(ُىػِٔٓت)ُالبغدادم

ُمحمػدُ:تحقيػؽُ-(ىػػَّٕت)ُاليػركمُاألزىػرمُبفُأحمدُبفُمحمدُالمغة،ُأبكُمنصكرُتيذيب .ِٖ
 .ُبيركتُ-ـََُِاألكلىُالطبعةُ–التراثُياءإحُدارُ–مرعبُعكض

تكضػػػػػيحُالمقاصػػػػػدُكالمسػػػػػالؾُبشػػػػػرحُألفيػػػػػةُابػػػػػفُمالػػػػػؾ،ُالمػػػػػرادمُالمعػػػػػركؼُبػػػػػابفُأـُقاسػػػػػـُ .ِٗ
ُ-ـََُِاألكلػىُالطبعػة–دارُالفكرُالعربػي–تحقيؽ:ُعبدُالرحمفُعمىُسميماف–ق(ْٕٗ)ت

 القاىرةُ.
ُإسػػػماعيؿُبػػػفُمحمػػػدُبػػػفُالممػػػؾُمنصػػػكرُعبػػػدُكالمنسػػػكب،ُأبػػػكُالمضػػػاؼُفػػػيُثمػػػارُالقمػػػكب .َّ

 القاىرةُ.ُ–ُالمعارؼُدارُ-(ىػِْٗت)ُالثعالبي
ُ-العصػريةُالمكتبػة–(ىػػُّْٔت)الغبليينػىُسميـُمحمدُبفُالعربية،ُمصطفىُالدركسُجامع .ُّ

 .ُبيركتُ–ـُّٗٗكالعشركفُالثامنةُالطبعة
ُعمـُالشافعي،ُالمصرمُاليمدانيُالصمدُعبدُبفُمحمدُبفُعميُاإلقراء،ُككماؿُالقراءُجماؿ .ِّ

ُ–ُالثقافيػػةُالكتػػبُمؤسسػػةُدارُ-القاضػػيُالحػػؽُعبػػد:ُكتحقيػػؽ-(ىػػػّْٔت)ُالسػػخاكمُالػػديف
 .ُبيركت-ـُٗٗٗاألكلىُالطبعة

ُ-(ىػػػػّّٕت)ُالزجػػػاجي،ُإسػػػحاؽُبػػػفُالػػػرحمفُعبػػػدُالقاسػػػـُأبػػػكُكالصػػػفات،ُالمعػػػانيُحػػػركؼ .ّّ
 .ُبيركت-ـُْٖٗاألكلىُالطبعةُ–ُالرسالةُمؤسسةُ–الحمدُتكفيؽُعمي:ُتحقيؽ

ُالمصرمُالمرادمُعميٌُُبفُاُعبدُبفُقاسـُبفُحسفُالديفُبدرُدمحمُالمعاني،ُأبكُحركؼ .ّْ
ُالكتػبُدارُ-ُفاضػؿُنػديـُمحمػدُكاألسػتاذُقبػاكة،ُالػديفُفخػر:ُُتحقيؽُ-(ىػْٕٗت)ُالمالكي
 .ُبيركتُ-ـُِٗٗاألكلىُالطبعةُ–العممية

ُالسػيكطيُالػديفُجػبلؿُبكر،ُأبيُبفُالرحمفُعبدُكالقاىرة،ُمصرُتاريخُفيُالمحاضرةُحسف .ّٓ
الطبعػػػػػةُ–ُالعربيػػػػػةُالكتػػػػػبُإحيػػػػػاءُدارُ-إبػػػػػراىيـُالفضػػػػػؿُأبػػػػػكُمحمػػػػػد:ُتحقيػػػػػؽ-(ىػػػػػػُُٗت)

 .ُالقاىرةُ-ـُٕٔٗاألكلى
ُتحقيػؽ-(ىػػَُّٗت)ُالبغػدادمُعمػرُبػفُالقػادرُعبػدُالعػرب،ُلسػافُلبػابُكلبُاألدبُخزانة .ّٔ

 .ُالقاىرةُ-ـُٕٗٗالطبعةُالرابعةُُ-الخانجيُمكتبةُدار–ىاركفُمحمدُالسبلـُعبد
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ُالعامػػةُالمصػريةُالييئػةُدار-(ىػػِّٗت)ُالمكصػميُجنػػيُبػفُعثمػافُفػتحالُأبػكُالخصػائص، .ّٕ
 .ُالقاىرةُ-الطبعةُالرابعة–لمكتاب

مػيُكيػٍردُمحمَّػد،ُبػػفُالػرزاؽُعبػدُبػفُمحمػدُالشػاـ،ُخطػط .ّٖ ُ–ُالنػػكرمُمكتبػةُ-(ُىػػُِّٕت)ُعى
 .ُدمشؽُ-ـُّٖٗالطبعةُالثالثةُ

ُ:تحقيػػؽُ-(ىػػػِٕٗت)ُمشػقيالدُالنعيمػػيُمحمػػدُبػفُالقػػادرُعبػػدُالمػدارس،ُتػػاريخُفػػيُالػدارس .ّٗ
 بيركتُ.-ـَُٗٗاألكلىُالطبعة –ُالعمميةُالكتبُدارُ-الديفُشمسُإبراىيـ

ُبػفُأحمػدُبػفُمحمػدُبػفُعمػيُبػفُأحمػدُالفضػؿُأبػكُالثامنػة،ُالمائػةُأعيػافُفػيُالكامنػةُالػدرر .َْ
ُالمعػػػارؼُدائػػرةُمجمػػػسُ-ضػػافُالمعيػػدُعبػػػدُمحمػػد:ُتحقيػػؽُ-(ىػػػػِٖٓت)ُالعسػػقبلنيُحجػػر

 .ُاليند-ـُِٕٗالثانيةُةالطبعُ–ُالعثمانية
ُفرحػكف،ُابػفُمحمػد،ُبػفُعمػيُبفُإبراىيـُ،ُالمذىبُعمماءُأعيافُمعرفةُفيُالمذىبُالديباج .ُْ

ُالتػراثُدارُ-النكرُأبكُاألحمدمُمحمدُالدكتكر:ُُتحقيؽُ-(ىػٕٗٗت)ُاليعمرمُالديفُبرىاف
 .ُالقاىرةُ-كالنشرُلمطبع

دارُالكتػػبُُ–مُناصػػرُالػػديفتحقيػػؽ:ُميػػدُ–الصػػمتُبػػفُغػػكثُبػػفُغيػػاث ديػػكافُاألخطػػؿُ،ُ .ِْ
 القاىرةُ.ُ-ـُٖٗٗالطبعةُاألكلىُ–المصريةُ

ُ-(ىػػػُُٕٔت)ُالغػزمُبػفُالػرحمفُعبػدُبػفُمحمػػدُالمعػاليُأبػكُالػديفُشػمسُاإلسػبلـ،ُديػكاف .ّْ
 .ُبيركتُ-ُـَُٗٗاألكلىُالطبعةُ-العمميةُالكتبُدارُ-ُحسفُكسركمُسيد:ُتحقيؽ

 .ُبيركتُ-العربيُالشرؽُدارُحسف،ُةعزٌُُالٌدكتكرُتحقيؽُ-األصمعُبشرحُالعٌجاجُديكاف.ْْ
ُميػػػرافُبػػػفُيحيػػػىُبػػػفُسػػػعيدُبػػػفُسػػػيؿُبػػػفُاُعبػػػدُبػػػفُالحسػػػفُىػػػبلؿُأبػػػكُالمعػػػاني،ُديػػػكاف .ْٓ

 .ُبيركتُ–ُالجيؿُدارُ-(ىػّٓٗت)ُالعسكرم
ؤُيُالقػػيس،ُامػػًرئُديػػكاف .ْٔ ُعبػػػد:ُتحقيػػؽ-(ـُْٓٓت)الكنػػدمُالحػػارثُبػػػفُحجػػرُبػػفُالقىػػٍيسُاٍمػػػري

 .ُبيركت–ُـََُِْالثانيةُطبعةالُ-ُالمعرفةُدارُ–المصطاكمُالرحمف
ُ-ـُِٗٗاألكلػػىُالطبعػػة –دارُالجبػػؿُ–ديػػكافُحسػػافُبػػفُثابػػت،ُشػػرحُالػػدكتكرُيكسػػؼُعيػػد .ْٕ

 بيركتُ.
ُ–ُالثانيػػػةُالطبعػػػةُ-صػػػادرُدارُ-األسػػػدُالػػػديفُناصػػػر:ُُتحقيػػػؽُ-الخطػػػيـُبػػػفُقػػػيسُديػػػكاف.ْٖ

 بيركت
ُ.ُالقاىرةُ–ُاألكلىُالطبعة-المصريةُالكتبُدارُطبعة-السكرمُبشرحُزىير،ُبفُكعبُديكاف.ْٗ
ُ-ُطٌمػاسُحمػدك:ُتحقيػؽُ-(ىػػُْت)ُمالػؾُبفُربيعةُبفُلىًبيدُالعامرم،ُربيعةُبفُلبيدُديكاف .َٓ

 .ُبيركتُ–ُـََِْالطبعةاألكلىُ-لمنشرُالمعرفةُدار
ُأحمػػدُبػػفُسػػيدُبػػفُالػػرحمفُعبػػدُبػػفُالػػرحمفُعبػػدُجػػامع،ُثقػػافيُمعجػػـُ-كالعبقريػػاتُالػػذخائر .ُٓ

 القاىرةُ.ُ-الدينيةُالثقافةُبةمكتُ-(ىػُّّٔت)ُالمصرمُاألديبُالبرقكقي
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ُالحسػينيُحمػزةُبػفُالحسػفُبػفُعمػيُبػفُمحمدُالمحاسفُأبكُالديفُشمسُالحفاظ،ُتذكرةُذيؿ .ِٓ
 .ُبيركتُ–ُـُٖٗٗاألكلىُالطبعةُ–العمميةُالكتبُدارُ–(ىػٕٓٔت)ُالشافعيُالدمشقي

(ُىػػََٗت)ُالًحميػرلُالمػنعـُعبػدُبػفُمحمػدُاُعبػدُأبػكُاألقطػا،ُخبػرُفيُالمعطارُالركض .ّٓ
 .ُبيركتُ–ُـَُٖٗالثانيةُالطبعةُ–ُلمثقافةُناصرُمؤسسةُ-عباسُإحساف:ُُتحقيؽُ–

ُالػذىبيُقىاٍيمػازُبػفُعثمػافُبػفُأحمػدُبػفُمحمػدُاُعبػدُأبكُالديفُشمسُالنببلء،ُأعبلـُسير .ْٓ
 .ُالقاىرةُ-ُـََِٔاألكلىُالطبعةُ-الحديثُدارُ–(ىػْٖٕت)
ُالعىكػػػػػػرمُالعمػػػػػػادُابػػػػػػفُمػػػػػػدمحُبػػػػػػفُالحػػػػػػيُعبػػػػػػدُذىػػػػػػب،ُمػػػػػػفُأخبػػػػػػارُفػػػػػػيُالػػػػػػذىبُشػػػػػػذرات .ٓٓ

ُ–ُـُٖٔٗاألكلػىُالطبعػةُ–كثيػرُابػفُدار-األرنػاؤكطُمحمػكد:ُتحقيػؽ-(ىػػَُٖٗت)الحنبمي
 .ُدمشؽ

شػػػرحُابػػػفُعقيػػػؿُعمػػػىُألفيػػػةُابػػػفُمالػػػؾ،ُبيػػػاءُالػػػديفُعبػػػدُاُبػػػفُعقيػػػؿُالعقيمػػػيُاليمػػػدانيُ .ٔٓ
ُ–ـََُِٗدارُالطبلئػعُلمنشػرُ-تحقيؽ:محمدُمحييُالديفُعبدُالحميد–ق(ٕٗٔالمصرم)ت

 لقاىرةُ.ا
ُالمرزبػػػافُبػػػفُاُعبػػػدُبػػػفُالحسػػػفُسػػػعيدُأبػػػيُبػػػفُيكسػػػؼُمحمػػػدُسػػػيبكيو،ُأبػػػكُأبيػػػاتُشػػػرح .ٕٓ

ُاألزىريػة،ُالكمياتُمكتبةُ-ىاشـُالريحُعميُمحمدُالدكتكر:ُُتحقيؽُ-(ىػُّٖٓت)ُالسيرافي
 .ُالقاىرةُ-ـُْٕٗكالتكزيعُكالنشرُلمطباعةُالفكرُدار

ُالػػديفُنػػكرُالحسػػف،ُأبػػكُعيسػػى،ُبػػفُمػػدمحُبػػفُعمػػيُمالػػؾ،ُابػػفُألفيػػةُعمػػىُاألشػػمكنيُشػػرح .ٖٓ
 .ُبيركتُ–ُـُٖٗٗاألكلىُالطبعةُ-العمميةُالكتبُدار-(ُىػََٗت)ُالشافعيُاأليٍشميكني

ُاُعبػدُبػفُخالػدُالنحػك،ُفػيُالتكضػيحُبمضمكفُالتصريحُأكُالتكضيحُعمىُالتصريحُشرح .ٗٓ
ُ–(ُىػػػَٓٗت)ُبالكقػػادُيعػػرؼُككػػافُالمصػػرم،ُاألزىػػرمُالجرجػػاكمٌُُمحمػػدُبػػفُبكػػرُأبػػيُبػػف

 .ُبيركتُ-ُـَََِاألكلىُالطبعةُ–العمميةُالكتبُدارُ–السكدُعيكفُباسؿُمحمد:ُتحقيؽ
تحقيػػؽ:ُعبػػدُالحميػػدُُ-ق(َٖٕشػػرحُألفيػػةُابػػفُمالػػؾ،ُمحمػػدُبػػفُجػػابرُاليػػكارمُاألندلسػػي)ت .َٔ

 القاىرةُ.ُ–ـَََُِالمكتبةُُاألزىريةُلمتراثُ–السيدُمحمدُعبدُالحميدُ
ُالديفُجماؿُا،ُعبدُأبكُالجياني،ُالطائيُمالؾُاُبفُدعبُبفُمحمدُالشافية،ُالكافيةُشرح .ُٔ

ُالعممػػيُالبحػػثُمركػػزُالقػػرلُأـُجامعػػةُ-ُىريػػدمُأحمػػدُالمػػنعـُعبػػد:ُتحقيػػؽُ-(ىػػػُِٕٔت)
حياء  .ُالمكرمةُمكةُ-ُاألكلىُالطبعةُ–اإلسبلميُالتراثُكا 

ُبػفُيحيىُ،(ىػُِّتُأكسُبفُحبيبُتماـُأبكُاختاره:ُالحماسةُديكاف)ُالحماسةُديكافُشرح .ِٔ
 .ُبيركتُ–ُالقمـُدار-(ىػَِٓ)التبريزمُالشيبانيٌُُمحمدُبفُعمي

ُبػػفُاُعبػػدُبػػفُأحمػػدُبػػفُيكسػػؼُبػػفُاُعبػػدُالعػػرب،ُكػػبلـُمعرفػػةُفػػيُالػػذىبُشػػذكرُشػػرح .ّٔ
ُلمتكزيػعُالمتحدةُالشركة-الدقرُالغنيُعبد:ُتحقيؽُ-(ىػُٕٔت)ىشاـُاألنصارمُيكسؼ،ُابف

 .ُسكرياُ–



292 

 

ُأحمػد:ُتحقيػؽُ-(ىػِٕٔت)ُالدينكرمُقتيبةُبفُمسمـُبفُاُعبدُمحمدُأبكُكالشعراء،ُالشعر .ْٔ
 .ُالقاىرةُ-ُالثانيةُالطبعةُ-الحديثُدار-شاكر

،ُمفُالعربُكبلـُكدكاءُالعمكـُشمس .ٓٔ ُ-(ىػػّٕٓت)ُاليمنػيُالحميػرلُسػعيدُبػفُنشػكافُالكمػـك
ُالطبعػػػةُ-المعاصػػػرُالفكػػػرُدارُ-ُالعمػػػرمُاُعبػػػدُبػػػفُحسػػػيف:ُُكمػػػنيـُمجمكعػػػة:ُتحقيػػػؽ

 .ُبيركتُ–ُـُٗٗٗكلىاأل
ُأحمػػدُبػػفُبكػػرُأبػػىُبػػفُيكسػػؼُبػػفُمرعػػيُتيميػػة،ُابػػفُعمػػىُاألئمػػةُثنػػاءُفػػيُالزكيػػةُالشػػيادة .ٔٔ

ُ-الفرقػػافُدارُ-ُخمػػؼُالػػرحمفُعبػػدُنجػػـ:ُتحقيػػؽُ-(ىػػػَُّّت)ُالحنبمػػىُالمقدسػػيُالكرمػػى
 .ُبيركتُ–ُاألكلىُالطبعة

:ُتحقيػؽ(ُىػػُّٓٗت)ُالعسػكرمُميػرافُسػيؿُبػفُاُعبػدُبػفُالحسػفُىػبلؿُأبػكُالصناعتيف، .ٕٔ
 .ُبيركتُ–ُالعصريةُالمكتبةُ–ُإبراىيـُالفضؿُأبكُكمحمدُالبجاكمُمحمدُعمي

ٍضػرىميُمحمػد،ُبػفُمؤمفُبفُعميُالشٍّْعر،ُضرائر .ٖٔ ُبػابفُالمعػركؼُالحسػفُأبػكُاإلشػبيمي،ُالحى
ـَُُٖٗاألكلػىُالطبعػةُ–األندلسُدارُ-ُمحمدُإبراىيـُالسيد:ُُتحقيؽُ-(ىػٗٔٔت)عصفكر

 .ُالقاىرةُ–
ُالديفُتقيُالدمشقي،ُالشيبيُاألسدمُعمرُبفُمحمدُبفُأحمدُبفُبكرُأبكُالشافعية،ُاتطبق .ٗٔ

ُالطبعػػػةُ-ُالكتػػبُعػػالـُ-خػػافُالعمػػيـُعبػػدُالحػػافظ:ُتحقيػػؽُ-(ىػػػُٖٓت)شػػيبةُقاضػػيُابػػف
 .ُبيركتُ-األكلى

ثػػػػػػـُُُالبصػػػػػػرمُالقرشػػػػػػيُكثيػػػػػػرُبػػػػػػفُعمػػػػػػرُبػػػػػػفُإسػػػػػػماعيؿُالشػػػػػػافعييف،ُأبػػػػػػكُالفػػػػػػداءُطبقػػػػػػات .َٕ
ُالثقافػػةُمكتبػػةُ-عػزبُمحمػػدُزيػنيـُىاشػػـ،ُكمحمػػدُعمػرُأحمػػدُ:تحقيػؽ-(ىػػػْٕٕت)الدمشػقي
 .ُـُّٗٗالدينية

ُلجنػػةُتحقيػػؽ:ُ-(ىػػػْٓٗت)ُالمػػالكيُالػػداككدمُأحمػػدُبػػفُعمػػيُبػػفُمحمػػدُالمفسػػريف،ُطبقػػات .ُٕ
 بيركت.ُ–ـُّٖٗالطبعةُاألكلىُ–ُالعمميةُالكتبُدار:ُالناشرُبإشراؼُالعمماءُمف

ُاألزدمُالقيركانػػػػيُرشػػػػيؽُبػػػػفُالحسػػػػفُعمػػػػيُ،أبػػػكُكنقػػػػدهُكآدابػػػػوُالشػػػػعرُمحاسػػػػفُفػػػػيُالعمػػػدة .ِٕ
ُالخامسػةُالطبعػةُُ-ُالجيػؿُدارُ-ُالحميػدُعبػدُالػديفُمحيػيُمحمػػد:ُُتحقيػػؽُ-(ُىػْٔٓت)

 .ُبيركتُ-ـُُُٖٗ
ُالجػػػزرمُبػػػفُمحمػػػدُبػػػفُمحمػػػدُالػػػديفُشػػػمسُالخيػػػرُأبػػػكُ،ُالقػػػراءُطبقػػػاتُفػػػيُالنيايػػػةُغايػػػة .ّٕ

ُبيػػركتُ-ُالثالثػػةُالطبعػػةُ–ُالعمميػػةُالكتػػبُدارُ–ُبرجسػػتراسُخُبنشػػرهُعنػػيُ–(ُقّّٖت)
 .ُـُِٖٗ

ُالحجػػكمُمحمػػدُبػػفُالعربػػيٌُُبػػفُالحسػػفُبػػفُمحمػػدُاإلسػػبلمي،ُالفقػػوُتػػاريخُفػػيُالسػػاميُالفكػػر .ْٕ
-ـُُٓٗٗاألكلػػػػىُالطبعػػػػة-ُالعمميػػػػةُالكتػػػػبُدار-(ىػػػػػُّٕٔت)ُالفاسػػػػيُالجعفػػػػرمُالثعػػػػالبي
 .ُبيركت
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ٍبػػػدُمحمػػػدُالمعػػػاجـ،ُكمعجػػػـُكاألثبػػػاتُالفيػػػارسُفيػػػرس .ٕٓ ػػػيٌُُعى ُمحمػػػدُبػػػفُيػػػرالكبُعبػػػدُبػػػفُالحى
ُدار-عبػاسُإحسػاف:ُتحقيػؽُ-(ىػُِّٖت)الكتانيُالحيُبعبدُالمعركؼُاإلدريسي،ُالحسني
 .ُبيركتُ-ُـُُِٖٗالثانيةُالطبعةُ-اإلسبلميُالغرب

ُالنػػػديـُبػػػابفُالمعػػػركؼُالبغػػػدادمُالػػػكراؽُمحمػػػدُبػػػفُإسػػػحاؽُبػػػفُمحمػػػدُالفػػػرجُأبػػػكُالفيرسػػػت، .ٕٔ
 .ُبيركتُ-ـُُٕٗٗ-ُالثانيةُطبعةال-المعرفةُُدار-رمضافُإبراىيـ:ُتحقيؽُ-(ىػّْٖت)
-(ىػػَُٖت)ُسػيبكيوُالممقػبُبػالكالء،ُالحػارثيُقنبػرُبػفُعثمػافُبػفُعمػركُبشرُ،أبكُالكتاب .ٕٕ

 .ُالقاىرةُُ-ـُُٖٖٗالثالثةُالطبعةُ-الخانجيُمكتبة-ُىاركفُمحمدُالسبلـُعبد:ُتحقيؽ
ُينيالقسػػطنطُجمبػيُكاتػبُاُعبػدُبػفُمصػطفىُكالفنػػكف،ُالكتػبُأسػاميُعػفُالظنػكفُكشػؼ .ٖٕ

 .ُبغدادُ-ـُُْٗالمثنىُمكتبة-(ىػَُٕٔت)ُخميفةُالحاجُأكُخميفةُحاجيُباسـُالمشيكر
ُُاألنصػػارمُمنظػػكرُابػػفُالػػديفُجمػػاؿُالفضػػؿُأبػػكُعمػػى،ُبػػفُمكػػـرُبػػفُمحمػػدُالعػػرب،ُلسػػاف .ٕٗ

 .ُبيركتُ-ُالثالثةُالطبعةُ-ُصادرُدار(ىػُُٕت)ُاإلفريقى
حجػػػػرُالعسػػػػقبلنيُُبػػػػفُمػػػػدأحُبػػػػفُمحمػػػػدُبػػػػفُعمػػػػيُبػػػػفُأحمػػػػدُالفضػػػػؿُأبػػػػكُلسػػػػافُالميػػػػزاف، .َٖ

ُالطبعػػػػةُ-لممطبكعػػػػاتُاألعممػػػػيُمؤسسػػػػةُ-النظاميػػػػةُالمعػػػػرؼُدائػػػػرة:ُتحقيػػػػؽُ-(ىػػػػػِٖٓت)
 .ُبيركتُ-ـُُٕٗالثانية

ُالػػديفُشػػمسُالجػػذامي،ُبكػػرُأبػػيُبػػفًُسػػباعُبػػفُحسػػفُبػػفُمحمػػدُالممحػػة،ُشػػرحُفػػيُالممحػػة .ُٖ
ُبحػػثالُعمػػادة-الصػػاعدمُسػػالـُبػػفُإبػػراىيـ:ُتحقيػػؽُ-(ىػػػَِٕت)ُالصػػائغُبػػابفُالمعػػركؼ
 .المنكرةُالمدينةُ-ـََِْاألكلىُالطبعةُ-اإلسبلميةُبالجامعةُالعممي

ُ-(ىػػُُٖٓت)ُالنيسػابكرمُالميػدانيُإبػراىيـُبػفُمحمػدُبػفُأحمػدُالفضػؿُأبػكُاألمثػاؿ،ُمجمع .ِٖ
 .ُبيركتُ–ُالمعرفةُدارُ-الحميدُعبدُالديفُمحيىُمحمد:ُتحقيؽ

:ُتحقيػؽُ-(ىػػّٓٗت)ُالػرازمُيالقزكينػُزكريػاءُبػفُفارسُبفُأحمدُفارس،ُالبفُالمغةُمجمؿ .ّٖ
ُ.ُبيركتُ–ُـُُٖٔٗالثانيةُالطبعةُ–ُالرسالةُمؤسسةُ-ُسمطافُالمحسفُعبدُزىير

-(ىػػػْٖٓت)ُالمرسػػيُسػػيدهُبػػفُإسػػماعيؿُبػػفُعمػػيُالحسػػفُأبػػكُاألعظػػـ،ُكالمحػػيطُالمحكػػـ .ْٖ
 .ُبيركتُ-ـَََِاألكلىُالطبعةُ–ُالعمميةُالكتبُدارُ-ُىنداكمُالحميدُعبد:ُتحقيؽ

ُالػرازمُالحنفػيُالقػادرُعبػدُبػفُبكػرُأبػيُبػفُمحمػدُاُعبػدُأبػكُالػديفُزيػفُ،الصحاحُمختار .ٖٓ
ُالطبعػةُ-النمكذجيػةُالػدارُ-ُالعصػريةُالمكتبػةُ-محمػدُالشػيخُيكسػؼ:ُتحقيػؽُ-(ىػػٔٔٔت)

 .ُبيركتُ-ـُٗٗٗالخامسة
ُإبراىـُخميؿُتحقيؽ-(ىػُْٓت)ُالمرسيُسيدهُبفُإسماعيؿُبفُعميُالحسفُأبكُالمخصص، .ٖٔ

ُ.ُبيركتُ–ُـُٗٗاألكلى،ُالطبعةُ-العربيُالتراثُإحياءُدار-جفاؿ
-(ُىػػػُِْٔت)ُضػػيؼُبشػػكقيُالشػػييرُضػػيؼُالسػػبلـُعبػػدُشػػكقيُأحمػػدُالنحكيػػة،ُالمػػدارس .ٕٖ

 .ُالقاىرةُ-ُالسابعةُالطبعةُ–ُالمعارؼُدار
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ُالػديفُعفيػؼُمحمػدُأبػكُالزمػاف،ُحػكادثُمػفُيعتبػرُماُمعرفةُفيُاليقظافُكعبرةُالجنافُمرآة .ٖٖ
ُدار-المنصػػكرُخميػؿ.ُتحقيػؽُ-(ىػػػٖٕٔت)ُاليػافعيُسػميمافُبػػفُعمػيُبػفُأسػػعدُبػفُاُعبػد

ُ.ُبيركتُ-ـُُٕٗٗاألكلىُالطبعةُ-العمميةُالكتب
ُُشػػػمائؿُابػػػفُالحػػػؽ،ُعبػػػدُبػػػفُالمػػػؤمفُ،عبػػػدُكالبقػػػاعُاألمكنػػػةُأسػػػماءُعمػػػىُاالطػػػبلعُمراصػػػد .ٖٗ

 .ُاألكلىُالطبعة-بيركتُ-الجيؿُدارُ-(ىػّٕٗت)الديفُصفيٌُُالحنبمي،ُالبغدادم،
ُثػـُالفيػكميُعمػيُبػفُمحمػدُبفُأحمدُُالعباسُأبكُالكبير،ُالشرحُغريبُفيُالمنيرُالمصباح .َٗ

 بيركتُ–ُالعمميةُالمكتبةُ-(ىػَٕٕت)ُالحمكم
ُعبػدهُبػفُشػايعُكتفسػيره،ُالكػريـُالقرآفُعمكـُمفُمباحثُفيُالشاطبيُإسحاؽُأبيُاالماـُمع .ُٗ

ُالعػػػػػػددُُّْسػػػػػػنةالُالطبعػػػػػػة-المنػػػػػػكرةُبالمدينػػػػػػةُاالسػػػػػػبلميةُالجامعػػػػػػةُ-األسػػػػػػمرمُشػػػػػػايعُبػػػػػػف
 .ُـََِِ/ُُٓ

ُثػػػػركت:ُتحقيػػػػؽ-(ىػػػػػِٕٔت)الػػػػدينكرمُقتيبػػػػةُبػػػػفُمسػػػػمـُبػػػػفُاُعبػػػػدُمحمػػػػدُأبػػػػكُالمعػػػػارؼ، .ِٗ
 .ُالقاىرةُ-ـُُِٗٗالثانيةُالطبعةُلمكتابُالعامةُالمصريةُالييئةُ-عكاشة

ُالمعػػػركؼُالبصػػػرم،ُثػػػـُالبمخػػػيُبػػػالكالء،ُالمجاشػػػعيُالحسػػػفُأبػػػكُ،ُلؤلخفػػػشُالقػػػرآفُمعػػػانى .ّٗ
ُالطبعػةُ-الخػانجيُمكتبػةُ-قراعػةُمحمػكدُىػدلُا:ُتحقيػؽُ-(ىػػُِٓت)ُاألكسػطُباألخفش
 .ُالقاىرةُ-ـَُٗٗاألكلى

ُـي .ْٗ درًُمفُ-ُالجزاًئرُأعبلـُميعجى ٌتىُاإلسبلـُصى اًضػر،ُالعىصرُحى ُمؤسسػةُ-نػكييضُعػادؿُالحى
 .ُبيركتُ-َُُٖٗالثانيةُالطبعةُ-كالنشرُكالترجمةُلمتأليؼُالثقافيةُنكييض

ُعبػدُبػفُيػاقكتُاُعبػدُأبػكُالػديفُشػيابُ،(األديػبُمعرفةُإلىُريباألُإرشاد)ُاألدباءُمعجـ .ٓٗ
ُالطبعػػة-اإلسػػبلميُالغػػربُدارُ-عبػػاسُإحسػػاف:ُتحقيػػؽُ-(ىػػػِٔٔت)ُالحمػػكمُالركمػػيُا

 .ُبيركتُ–ُـُّٗٗاألكلى
-(ىػػِٔٔت)ُالحمػكمُالركمػيُاُعبػدُبػفُيػاقكتُاُعبػدُأبػكُالػديفُشػيابُالبمػداف،ُمعجـ .ٔٗ

 بيركتُ.ُُ-ـُُٓٗٗانيةالثُالطبعةُ-صادرُدار
:ُُتحقيػػػؽُ-(ىػػػػُّْٖتُالمرزبػػػانيُعمػػػرافُبػػػفُمحمػػػدُاُعبيػػػدُأبػػػكُاإلمػػػاـُالشػػػعراء،ُمعجػػػـ .ٕٗ

ُ-ُـُِٖٗالثانيةُالطبعةُالعممية،ُالكتبُكدارُالقدسي،ُمكتبةُ-كرنكك.ُُؼُالدكتكرُاألستاذ
 .ُبيركت

ُبشػػػار:ؽتحقيػػ-(ىػػػُٕٕت)ُالسػػبكيُالػػديفُتقػػيُبػػػفُالكىػػابُعبػػدُالػػديفُتػػاجُالشػػيكخ،ُمعجػػـ .ٖٗ
ُ-اإلسػػػػبلميُالغػػػػربُدارُ-األعظمػػػػيُإسػػػػماعيؿُالعنبكػػػػي،ُكمصػػػػطفىُيكسػػػػؼُعػػػػكاد،ُكرائػػػػد

 .ُـََُِْاألكلىُالطبعة
ُفريػػؽُبمسػػاعدة(ُىػػُِْْت)عمػػرُالحميػدُعبػػدُمختػػارُأحمػدُالمعاصػػرة،ُالعربيػةُالمغػػةُمعجػـ .ٗٗ

 .ُبيركتُ-ـََُِٖاألكلىُالطبعة-الكتبُعالـ:ُالناشر-عمؿ



295 

 

ُت)الدمشػػقيُكحالػػةُالغنػػيُعبػػدُبػػفُراغػػبُمحمػػدُبػػفُرضػػاُبػػفُعمػػرُالمػػؤلفيف،ُمعجػػـ .ََُ
 بيركتُ.ُُ-األكلىُالطبعةُ-العربيُالتراثُإحياءُدارُ-(ىػَُْ

 ،ُالقاىرة.دارُالدعكة،ُمجمعُالمغةُالعربيةُبالقاىرة،ُالمعجـُالكسيط .َُُ
ُالطبعةُ-ُالجيؿُدارُ-(ىػُِِْت)ُمحيسفُسالـُمحمدُالتاريخ،ُعبرُالقرآفُحفاظُمعجـ .َُِ

 .ُتبيرُكُ-ـُُِٗٗاألكلى
ُعبد:ُتحقيؽُ-(ىػّٓٗت)ُالرازمُالقزكينيُزكرياءُبفُفارسُبفُأحمدُالمغة،ُمقاييسُمعجـ .َُّ

 .ُالقاىرةُ-ـُٕٗٗالفكرُدارُ-ىاركفُمحمدُالسبلـ
يكسػػؼُُابػػفُاُعبػػدُبػػفُأحمػػدُبػػفُيكسػػؼُبػػفُاُعبػػدُاألعاريػػب،ُكتػػبُعػػفُالمبيػػبُمغنػػي .َُْ

ُدارُ-اُحمػدُعمػيُكمحمػدُ،ُالمبػارؾُمػازفُ:تحقيػؽُ-(ىػػُٕٔ)ُُىشاـُابفُالديف،ُجماؿ
 .ُدمشؽُ-ـُُٖٓٗالسادسةُالطبعةُ-الفكر

ُت)ُالزمخشػػػرمُأحمػػػدُبػػػفُعمػػػركُبػػػفُمحمػػػكدُالقاسػػػـُأبػػػكُاإلعػػػراب،ُصػػػنعةُفػػػيُالمفصػػػؿ .َُٓ
 .ُبيركتُ-ـُّٗٗاألكلىُالطبعةُ–ُاليبلؿُمكتبةُ-ُممحـُبكُعمي:ُتحقيؽُ-(ىػّٖٓ

يـُبػػػفُمكسػػػىُالشػػػاطبيُالمقاصػػػدُالشػػػافيةُفػػػيُشػػػرحُالخبلصػػػةُالكافيػػػة،ُأبػػػكُإسػػػحاؽُإبػػػراى .َُٔ
معػدُالبحػكثُالعمميػةُُ-تحقيؽ:ُعبدُالرحمفُبفُسميمافُالعثيمػيفُ،ُكآخػركفُ-ق(َٕٗ)ت

 مكةُالمكرمةُ.ُ-ـََِٕالطبعةُاألكلىُ–جامعةُأـُالقرلُ
(ُىػػػِٖٓت)ُبػالمبردُالمعػػركؼُاألزدم،ُالثمػالىُاألكبػػرُعبػدُبػػفُيزيػدُبػػفُمحمػدُالمقتضػب، .َُٕ

ُ.ُبيركتُ–ُالثالثةُالطبعةُ-الكتبُعالـُ-عظيمةُالخالؽُعبدُمحمد:ُتحقيؽ
ُاُعبػدُبػفُمحمػدُبػفُإبػراىيـُإسػحاؽُأبػكُأحمد،ُاإلماـُأصحابُذكرُفيُاألرشدُالمقصد .َُٖ

ُالرشػدُمكتبػة-العثيمػيفُسػميمافُبػفُالرحمفُعبدُد:ُتحقيؽ-(ىػْٖٖت)ُمفمح،ُابفُمحمدُبف
 الرياضُ.ُ-ـَُٗٗالطبعةُاألكلىُ–
ُبػػفُالػػرحيـُعبػػدُبػػفُمصػطفىُبػػفُأحمػػدُبػػفُلقػػادراُعبػدُالخيػػاؿ،ُكمسػػامرةُاألطػػبلؿُمنادمػة .َُٗ

ُالثانيػةُالطبعػةُُ-ُاإلسػبلميُالمكتػبُ-الشػاكيشُزىير:ُتحقيؽُ–(ُىػُّْٔت)ُبدرافُمحمد
 .ُبيركت–ُـُٖٓٗ

ُ-ق(ْٕٓمالػؾُ،ُأبػكُحيػافُالنحػكمُاألندلسػيُ)تُابػفُألفيػةُعمػىُالكبلـُفيُالسالؾُمنيج .َُُ
 أضكاءُالسمؼُ.ُ-ُسيدنيُكبلزرُتحقيؽ:

فيُكالمسػػػػػػػػػتكفىُبعػػػػػػػػػدُالػػػػػػػػػكافي،ُيكسػػػػػػػػػؼُبػػػػػػػػػفُتغػػػػػػػػػرمُبػػػػػػػػػردمُالظػػػػػػػػػاىرمُالمنيػػػػػػػػػؿُالصػػػػػػػػػا .ُُُ
 .ُالقاىرةُ-لمكتابُالعامةُالمصريةُالييئة-أميفُمحمدُمحمد:ُتحقيؽُ-ىػ(ْٕٖالحنفي)ت

ُدار-(ىػػػُُْٕت)ُاألفغػػانيُأحمػػدُبػػفُمحمػػدُبػػفُسػػعيدُالعربيػػة،ُالمغػػةُقكاعػػدُفػػيُالمػػكجز .ُُِ
 .ُ-ُبيركت-ـََُِّاألكلىُالطبعةُ-ُالفكر
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ُمػػفُألكثػػرُمكقػػؼَََُُٗمػػفُأكثػػر)ُكالتربيػػةُكالمػػنيجُالعقيػػدةُفػػيُلسػػمؼاُمكاقػػؼُمكسػػكعة .ُُّ
ُالمكتبػػػةُ-المغػػػراكمُالػػػرحمفُعبػػػدُبػػػفُمحمػػػدُسػػػيؿُأبػػػكُ،(قرننػػػآُُُمػػػدلُعمػػػىُعػػػالـَََُُ

 .ُالقاىرةُ-األكلىُالطبعةُ-كالتكزيعُلمنشرُاإلسبلمية
ُظػػاىرمالُاُعبػػدُبػػفُبػػردمُتغػػرمُبػػفُيكسػػؼُ،ُكالقػػاىرةُمصػػرُممػػكؾُفػػيُالزاىػػرةُالنجػػكـ .ُُْ

 .ُالقاىرة-الكتبُدارُ-(ُىػْٕٖت)بردمُتغرمُابفُالحنفي
ُاُعبيػػػػدُبػػػػفُمحمػػػػدُبػػػػفُالػػػػرحمفُعبػػػػدُالبركػػػػافُأبػػػػكُاألدبػػػػاء،ُطبقػػػػاتُفػػػػيُاأللبػػػػاءُنزىػػػػة .ُُٓ

ُالمنػػػار،ُمكتبػػػة-السػػػامرائيُإبػػراىيـ:ُتحقيػػػؽُ-(ىػػػػٕٕٓت)األنبػػارمُالػػػديفُكمػػػاؿُُاألنصػػارم،
 .ُاألردفُ-ـُُٖٓٗالثالثةُالطبعةُ-ُالزرقاء

ُالػرحمفُعبػدُمحمػدُأبػك:ُتحقيؽُ-الطنطاكمُمحمدُ،الشيخُالنحاةُأشيرُكتاريخُالنحكُنشأة .ُُٔ
ُ.ُبيركتُ–ُـََُِٓاألكلىُالطبعةُ-ُالتراثُإحياءُمكتبةُ-إسماعيؿُبفُمحمدُبف

ُ-اإلسػػبلميُلمكتػػابُالعالميػةُالػػدار-الريسػكنيُأحمػػدُالشػاطبي،ُاإلمػػاـُعنػدُالمقاصػػدُنظريػة .ُُٕ
 .ُـُُِٗٗالثانيةُالطبعة

ُالتممسػانيُالمقػرمُمحمػدُبػفُأحمػدُالػديفُشػيابُالرطيػب،ُاألندلسُغصفُمفُيبالطُنفح .ُُٖ
 .ُبيركتُ-صادرُدارُ-عباسُإحساف:ُتحقيؽُ-(ىػَُُْت)
–(ُىػػػْٕٔت)ُالصػػفدمُأيبػػؾُبػػفُخميػػؿُالػػديفُصػػبلحُالعميػػاف،ُنكػػتُفػػيُاليميػػافُنىٍكػػت .ُُٗ

 .ُيركتبُ-ـََُِٕاألكلىُالطبعةُ-العمميةُالكتبُدارُ-عطاُالقادرُعبدُمصطفى:ُتحقيؽ
ُالقرشػػيُالػػدائـُعبػػدُبػػفُمحمػػدُبػػفُالكىػػابُعبػػدُبػػفُأحمػػدُاألدب،ُفنػػكفُفػػيُاألربُنيايػػة .َُِ

 القاىرةُ.ُ-األكلىُالطبعةُ-القكميةُكالكثائؽُالكتبُدار-(ىػّّٕت)النكيرمُالبكرمُالتيمي
ُالحمبػػي،ُالبػػاليُمصػػطفىُبػػفُمحمػػدُبػػفُحسػػيفُبػػفُكامػػؿُ،ُحمػػبُتػػاريخُفػػيُالػػذىبُنيػػر .ُُِ

ُ.ُحمبُ–ُالثانيةُالطبعةُُ-القمـُدارُ-(ػىُُّٓت)ُبالغزمُالشيير
ُسػػميـُميػػرُبػػفُأمػػيفُمحمػػدُبػػفُإسػػماعيؿُالمصػػنفيف،ُكآثػػارُالمػػؤلفيفُأسػػماءُالعػػارفيفُىديػػة .ُِِ

ُالبييػػةُمطبعتيػػاُفػػيُالجميمػػةُالمعػػارؼُككالػػةُبعنايػػةُطبػػعُ-(ىػػػُّٗٗت)ُالبغػػدادمُالبابػػاني
 .بيركتُُالعربيُالتراثُإحياءُـُ،كدارُُُٓٗاستانبكؿ

ُالسػػيكطيُالػديفُجػبلؿُبكػر،ُأبػيُبػفُالػرحمفُعبػػدُ،ُالجكامػعُجمػعُشػرحُفػيُعاليكامػُىمػع .ُِّ
ُ.ُالقاىرةُ–ُالتكفيقيةُالمكتبةُ-ىنداكمُالحميدُعبد:ُتحقيؽُ-(ىػُُٗت)

ُالشاعر،:ُتماـُأبكُالطائي،ُالحارثُبفُأكسُبفُحبيبُالصُّغرل،ُالحمىاسىةُكىكُىُالكىحشيَّات .ُِْ
ُالطبعػػػة-ُالمعػػػارؼُدارُ-الراجكػػػكتيُنػػػيالميمُالعزيػػػزُعبػػػد:ُتحقيػػػؽُ-(ىػػػػُِّت)ُاألديػػػب
 .ُالقاىرةُ-الثالثة



297 

 

ُبفُإبراىيـُبفُمحمدُبفُأحمدُالديفُشمسُالعباسُأبكُالزماف،ُأبناءُكأنباءُاألعيافُكفيات .ُِٓ
ُالطبعػةُ–ُصػادرُدارُ–ُعبػاسُإحسػاف:ُُتحقيػؽ(ُىػػُٖٔت)ُالبرمكػيُخمكػافُابػفُبكرُأبي

 .ُبيركتُ–ُاألكلى
ُصػػالح:ُتحقيػػؽُ-(ىػػػْٕٕت)ُالسػػبلميُرافػػعُبػػفُرسىجػػُبػػفُمحمػػدُالػػديفُتقػػيُالكفيػػات، .ُِٔ

 .ُبيركتُ–ُاألكلىُالطبعةُ-ُالرسالةُمؤسسةُ-ُمعركؼُعكادُكبشار،ُعباسُميدم
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 فهرس املوضوعات
ُالصفحةُالمو وعُ

ُأُاآلية..............................................................................ُ
ُبُ............................................................................اإلىداءُ
ُكفضؿُهُ ُتُ.......................................................................شكره
ُكتىقديرُهُ ُثُ.......................................................................شكره
ُجُ....................................................................ممخصُالبحثُ
ُُُ............................................................................المقدمةُ

ُالىمييد
الًعٍمًميَّةُيُ ييكديهُي األىٍخفىًشُكىجي يىاةُي َُُُ.......................................................حى
الًعٍمًميَّةُيُ ييكديهُي اًلًؾُكىجي اٍبًفُمى يىاةُي ُُِّ.....................................................حى
اًلؾُ ُُِّ............................................................نيٍبذىةهُعىٍفُأىٍلفٌيًةُاٍبًفُمى
ؿُيُ ُاألىكَّ ُُالفىٍصؿي

ُ ُُُُأىٍلًفيًَّةُاٍبًفُمىاًلًؾًُفيُالقىٍرًفُالثىاًمًفُالًيٍجًرمٌُشيرَّاحي
ُّْ

يَّاًفُكُىُ اًلؾًًُُكتابيوُيأىبيكُحى مىُأىٍلًفيًَّةُاٍبًفُمى ُعى ـً ُالٌساًلًؾًُفيُالكىبلى ٍنيىجي ُُّٓ................... ....مى
ًكتابيوُيُالميراًدمُ ُالمىقىاًصًدُكىالمىسىاًلًؾًُبشىٍرًحُأىلٍُُكى اًلؾتىٍكًضيحي ُُُْ.....................ًفٌيًةُاٍبًفُمى
ٍرًدمُُ ُالكى ًكتابيوُياٍبفي ةًُُكى صى ًةًُفٍيُتىٍيًسيًرُالخيبلى اصى ُالخيصى ُُْْ...........................تىٍحًريري
اًرمُ ُاألىٍنصى ًُىشىاـً ًكتابيوُيُاٍبفي اًلؾُكى ُالمىسىاًلًؾًُإًلىُأىلىًفٌيةُاٍبًفُمى حي ُُْٕ.....................أىٍكضى
ٍكًزيًةُُ ُالجى ُالٍقيـً ًكتابيوُياٍبفي اًلؾُكى ٍؿُأىٍلًفٌيًةُاٍبًفُمى ُُُٓ.......................ًإٍرشىاديُالٌساًلًؾُإلىُحى
ًقيًؿُُ ُعى ًكتابيوُياٍبفي اًلؾًُُكى مىىُأٍلًفيَّةُاٍبًفُمى ُُْٓ..............................................عى
اًبًرُاليىكُىُ ُجى ًكتابيوُيُاًرماٍبفي اًلؾًُُكى ُأىٍلًفٌيًةُاٍبًفُمى ُُٖٓ......................................شىٍرحي
ًكتابيوُيُالٌشاًطًبيٌُُ ةىُالكىاًفيةُكى صى ُُِٔ.........................المىقىاًصديُالٌشاًفيةيًُفٍيُشىٍرًحُالخيبلى
ُالث ان يُ ؿ  ُالف صا

ُالن حُا ُاأل وا  ط  ف ش  ً ُاأل خا رضُّآر ا ُالي جا ُالث ام ف  ف  ُالق را ُف يا ُم ال ؾ  ُا لاف ّية ُاداف  ناد ُش ر اح  ّيةُع  ُو 
ُٕٔ

ناوُ  ُم  م اُي ى ألؼ  ُو  ـ  ُالك    ُد اب 
ُُٖٔ.........................................................................ُالتىٍنًكيفُيُُ
اطىبىةُيُِ ُُٗٔ...................................................................ُيىاءيُالميخى

ُو الم دان ي ُالم  ار ب  ُد اب 
اًءُاألىٍفعىاؿًُ.ُُّ ًُفيُأىٍسمى ُُٗٔ........................................................القىٍكؿي
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ـًُ.ُُْ اًليًُمٍفُالبلى ُاألىٍمًرُالخى َُُٕ.....................................................فيٍعؿي
اًرعًُُٓ ُنيكًفُالتكًكيًدًُبالًفٍعًؿُالميضى اؿي َُُٕ.............................................ُاتىصى
ًُفيًُإٍعرىاًبُالميثىنىىُٔ ُُُٕ.........................................................ُالقىكؿي
مىًُصيغىةًُُٕ ُُِٕ................................................الميثىنىىُ.ُاألىٍسمىاءيُالًتيُعى
ًةُ)العىكىاًلـ(ُٖ ًُفيُتىٍفًسيًرُكىًممى ُُّٕ..................................................ُالقىكؿي
ًُفيُالنىٍصبًُُٗ معُالميؤىنىثُالسَّاًلـً رىكىةيًُإٍعرىاًبُجى ُُّٕ.....................................ُحى
رًَُُُ الًةُالجى ُيىٍنصىرؼًُفٍيُحى رىكىًةُمىاُالى ًُفيُحى ُُْٕ...................................ُالقىٍكؿي
ٍمسىًةًُباألىٍحًرؼًُُُُ ُاألىٍفعىاًؿُالخى ُُْٕ...............................................ًُإٍعرىابي

يرُ  ُالّ م  ُد اب 
ًُفٍيُيىاًءُ).ُاُُِ ميًو(لقىٍكؿي ُُٕٓ........................................................ُسى
ًُبيىاُُّ اُيىٌتصؿي مى ُ)إٌيا(ُكى ُُٕٔ.....................................................ُالقىٍكؿي

ص وؿ ُالم وا ُد اب 
ُالمىٍكصيكالتُُْ ُُٕٕ..........................................................ُُتىٍعريؼي
ا(ُالمىٍصدىًريةًُُُٓ ًُفٍيُ)مى ُُٕٕ......................................................ُالقىٍكؿي
أىكُاٌلًتئُُ ًُفيُ)أىٍؿ(ُاٍلًتيًُبمىٍعنىىُاٌلًذمُى ُُٖٕ.......................................ُالقىٍكؿي
ًُفيُ)ذىا(ُُٕ ُُٕٗ...............................................................ُ.ُالقىٍكؿي
كًؿُالمىٍحذيكؼًُُُُٖ مىُالمىٍكصي مىُالعىاًئًدُعى ُُٕٗ...........................ُالتىٍكًكيديُكىالنىسىؽيُعى
ُاليمتىًصؿًُبالكىصؼًُُُٗ ًميري َُُٖ.....................................................ُالضى
ًُفٍيُالبٌلتٌُكالعيزىل.ُالقىُكَُِ ُُُٖ.......................................................ؿي
ُُِ) ًُفيُ)اآلفى ُُُٖ.............................................................ُ.ُالقىٍكؿي

 ًُ ُالداى د ا ُد اب 
ٍصًؼُالنىكىرًةُالعىاًرمًُمٍفُاالٍستًُُِِ ُكىاٍلنىًفي.ُاالٍبًتدىاءيًُباٍلكى ُُِٖ............................ٍفيىاـً
ٍبتىدأُِّ ٍممىًةًُبالمي ٍبًطُالجي ًُفيُرى ُُْٖ..................................................ُالقىٍكؿي
مىٍجٍركرُِْ اًرُكى ظىٍرؼُأىٍكُجى بىرهُي ُُٖٓ.......................................ُالميٍبتىدىأيُاٌلًذمُخى
ُُٖٔ................................................................ُاالٍبًتدىاءيًُبالنىًكرةًُُِٓ
ُبالميٍبتىدأُِٔ مىُمىاُاٌتصؿى ٍميًرُيىعيكديُعى بًرُضى ُبالخى بىًرًُإذىاُاٌتصؿى ُالخى ـي ُُٖٔ...............ُتىٍقًدي
بىرًُُِٕ كىاًزُتىقىًديـُالخى ًُفيُجى ُُٕٖ....................................................ُالقىكؿي
بىرًُُِٖ ُاٍلخى ُتىٍقًديـً ُُٕٖ............................................................ُكيجيكبي
ٍذًؼُالٍخبىًرُمىٍعُالـُاالٍبتىداءًُُِٗ ًُفٍيُحى ُُٖٖ..........................................ُالقىٍكؿي
بُىَُّ مىيوًُبكاك.ُالخى ٍبتىدىأُالمىٍعطيكؼُعى ُبىٍعدىُالمي ُالمىٍحذيكؼي ُُٖٖ...............................ري
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ذيكؼًُُُّ بىًرُالمىحى ًُفٍيُتىٍقًديرُالخى ُُٖٗ..............................................ُُالقىٍكؿي
ٍيرُميٍفرىدةًُُ.ُِّ اًؿُغى قكًعُالحى ًُفٍيُكي ُُُٗ..............................................القىكؿي
ٍسبيؾُىُّّ ًُفٍيًُإٍعراًبُ)فىحى ُُِٗ...................................................ُ(.ُالقىٍكؿي
ُمىٍعنىىُّْ فى بىرُلفظانُديكى ُُِٗ...................................................ُُتىعىدديُالخى

ُالمشدي فا ُوا  ُم اُو ل  ُاتُدميسد اب 
بر)مىا(ُّٓ ُخى ًُفٍيُتىٍقًديـً ُُّٗ.....................................................ُ.ُاٍلقىٍكؿي
ًُفٍيُعىمىًؿُ)الت(ُّٔ ُُّٗ.ُالقىكؿي

ُالم ق اردةُ  ُا فا  اؿ  ُد اب 
ًُفٍيُ)طىفىؽُىُّٕ ُُْٗ............................................................ُ(.ُالقىٍكؿي

و اى يا ُو ا خ  ُإف  ُد اب 
ًُفيُ)لىعىٌؿ(ُّٖ ُُٓٗ.............................................................ُ.ُالقىٍكؿي
كىاًتيىاُغىيرُالىميتىصىرؼًُُّٗ بىًرُ)إٌف(ُكىأىخى ُعمىىُخى ُالبلـً ُُٔٗ............................ُديخيكؿي
ًُفٍيُالمىٍعمُيَُْ بًرُكىالميٍبتىدأ.ُالقىٍكؿي ُالخى ُُٔٗ............................ُكًؿُاٌلذمُيىتىكىسطُبىٍيفى
اؿُ)مىا(ُبياُُُْ كىاًتياًُعٍندىُاٌتصى ُ)إٌف(ُكىأىخى ُُٕٗ.....................................ًُإٍعمىاؿي
ًُفٍيُالعىٍطًؼُباٍعًتبىاًرُالمىٍكًضعًُُِْ ُُٖٗ.............................................ُالقىٍكؿي
فىفةًُُّْ ًُفٍيُ)إٌف(ُالميخى ُُٗٗ........................................................ُالقىٍكؿي
فىفىةًُُْْ ًُفٍيُ)لىًكٍف(ُالميخى ََُُُ.......................................................ُالقىٍكؿي

ناسُ  ُ)ل(ُالن اف ية ُلمج  ُد اب 
داُنُُ.ُْٓ ُميٍفرى بىًرُبىٍعدىُ)ال(ُإذىاُكىافى ُالخى اًمؿي َُُُُ..........................................عى
ُ)ال(ُالنىاًفيًةًُلمًجٍنسًُُُْٔ مىُاٍسـً ُعى َُُُِ..........................................ُالعىٍطؼي

و اى يا ُظ ّفُو ا خ  ُد اب 
ًُفٍيُالعىاًمًؿُالمُيُْٕ َُُُْ......................................................تىقىدـًُ.ُالقىٍكؿي
اراُنُْٖ ٍفعيكلىٍيفُاٍقًتصى ُالمى ٍذؼي َُُُٓ.......................................................ُحى
كاًتياُْٗ فىفىةُبىعىدىُظىٌفُكىأىخى ًُفٍي)أٌف(ُاٍلميشىدىدىةُأٍكُالميخى َُُُٓ.............................ُالقىٍكؿي
(ًُبمىٍعنىىُتىًظفَُٓ ُ)تىقيكؿي َُُُٔ...................................................ُاٍسًتٍعمىاؿي

ُو ار   ـ  م  ُاعا ُد اب 
ُاأٍلىكَّؿًُُُٓ ٍفعيكًؿُالثىاًنيُكىالثىاًلثُدىكفى ُالمى ٍذؼي َُُُٕ........................................ُحى
َُُُٕ..............................................................عىًدمًُباٍليىٍمزىةًُ.ُالميتُىُِٓ
فىاًعيؿُّٓ ُثىبلىثةُمى ُاٌلًتيُتىٍنصيبي َُُُٖ..............................................ُاأٍلفىعىاؿي

ؿُ  ُالاف اع  ُد اب 
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ًُفٍيُتىٍأًنيًثُاٍلًفٍعًؿًُإذىاُكىافُىُْٓ ٍقيًقيُبىٍعدىُ)ًإاٌل(ُ.ُاٍلقىكؿي ٍنثُحى ُميؤى َُُُٗ...................اٍلفىاًعؿي
بىريةًُُٓٓ (ُاٍلخى ـٍ اًمؿُ)كى ُعى ًُفيُتىٍقًديـً َُُُُ.............................................ُالقىٍكؿي
ٍفعيكؿُٔٓ مىُاٍلمى ُاٍلعىاًمًؿُعى ًبُتىٍقًديـً ًُفٍيُكيًجكي َُُُُ.....................................ُالقىٍكؿي
اؼُإليوُٕٓ اؼُكالميضى ًُفٍيُالفىصًؿُبىٍيفُالميضى ُُُُُ.................................ُُالقىٍكؿي
ٍفعيكؿًُُٖٓ ًميًرُالمى ٍمتىًبًسًُبضى ُالفىاًعًؿُالمي ـي ُُُُِ..........................................ُتىٍقًدي
ُاُٗٓ ًصرى ًُفٍيًُإذىاُحي ٍفعيكؿُي.ُالقىكؿي ُأىٍكُالمى ُُُُّ........................................لفىاًعؿي

ؿ ُالف اع  ُن ائ ب  ُد اب 
اُيىنيكبُعىٍفُالفىاعؿًَُُٔ ًُفيُمى ؿي ُُُُّ.................................................ُالقىكى

ُالم  ام وؿُ  ُال  ام ؿُع فا ى غ اؿ  ُاشا ُد اب 
ًُفٍيُالُُٔ ُُُُٔ........................................................ًفٍعًؿُالميقىدرًُ.ُالقىٍكؿي
ٍيثىما(ُكأدكاتُالشرطُِٔ ـيُبىٍعدىُ)إٍفُكحى ُُُُٔ..........................................ُاالٍس
ُبغيرُظرؼُكالُمجركرُّٔ ُكىاالٍسـً ُىىٍمًزًةُاالٍسًتٍفيىاـً ُبىٍيفى ُُُُٕ.......................ُالفىٍصؿي
ٍنويُالفعؿُاٍسـُاٍسًتٍفيىاـُْٔ ُعى ُاٌلًذمُاٍشتىغىؿى ًُفٍيُاالٍسـً ُُُُٖ...........................ُُالقىٍكؿي
ًميرُٓٔ ُيىكيٍفًُفييىاُضى ـٍ ٍغرىلُ،ُإٍفُلى ٍممًةُالصي مىُالجي ُعى ُُُُٖ..........................ُالعىٍطؼي

مو و  ل ز  ُى   دضُالف   ؿُو  ُد اب 
رًُُٔٔ ٍذًؼُحىرؼُاٍلجى ًؿُ)أٌفُكأٍف(ًُعٍندىُحى ًُفٍيُمىحى ُُُُٗ................................ُالقىكؿي
ذيكفًةًُمٍفًُصمًةُاٌلًذمُُٕٔ ًُفٍيُاٍليىاًءُاٍلمحى َُُُِ.......................................ُالقىكؿي
ُالم طامؽُ ُالم فا  وؿ  ُُد اب 
ًُفٍيُعىامًُُٖٔ ٍفعيكًؿُالميٍطمؽ.ُالقىٍكؿي َُُُِؿُنىٍصبُماُيىنيكبُعفُالمى

) ُف يو ُ)الظ راؼ  ُالم فا  وؿ  ُد اب 
ُٔٗ) ؿى ُُُُِ..................................................ُ.ُالقىٍكؿًُفٍيُنىٍصًبُبىٍعدىُ)دىخى
ُتىتىصىرؼَُٕ اًفُاٌلًتيُالى ُالٌزمى كؼي ُُُِِ................................................ُظيري
ُتىتىصرؼُُٕ ُاٍلمىكىاًفُاٌلًتيُالى ُُُِّ................................................ُظيركيؼي
ُِٕ) ًُفٍيُتىصٌرًؼُ)ديكفى ُُُِّ.....................................................ُ.ُاٍلقىكؿي

ُم  او ُالم فا  وؿ  ُد اب 
ًُفٍيُالٍُ .ُّٕ ٍفعيكًؿُمىٍعوُياٍلقىٍكؿي ُُُِْ.......................................................مى
ًميرُمىٍجركرُْٕ ُالمىٍعطيكًؼُعىمىُضى ًُفٍيُاالٍسـً ُُُِْ.................................ُاٍلقىٍكؿي

 ًُ ى ثان ا ُال ا ُد اب 
ًُفٍيُاالٍسًتٍثنىاءًُُُٕٓ ُُُِٓ...........................................................ُاٍلقىٍكؿي
مىُالعىاًمًؿًُفٍيُالميٍستىٍثنىىًُمٍنوُئُٕ ُالميٍستىٍثنىىُعى ـي ُُُِٓ..................................ُُتىٍقًدي
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ُالميٍستىٍثنىىُعمىُاسميفُٕٕ ًُفٍيُتىقىديـً ُُُِٔ...........................................ُالقىٍكؿي
ٍصًؼُبػً)إال(.ُُالُٖٕ ًُفٍيُالكى ُُُِٔ....................................................ُقىٍكؿي
ُفيُ)ًسٌكمُكسيٌكلُكسىكاء(ُٕٗ ُُُِٕ...............................................ُ.ُالقىٍكؿي
ُعىدىاَُٖ ُكى بلى ًُفٍيُ)خى ُُُِٕ.......................................................(.ُالقىٍكؿي
اشىاُُٖ ًُفٍيُ)حى ُُُِٗ............................................................(..ُالقىكؿي
مىىُ)حاشا(ُِٖ ًُفٍيُديخكًؿُ)إال(ُعى َُُُّ.............................................ُالقىٍكؿي
ا(ُاٌلًتيُاٌتصمٍتُبػ)ًسٌيماُّٖ ًُفٍيُ)مى َُُُّ..........................................(.ُالقىٍكؿي
ًُفيُ)بىٍموى(ُْٖ ُُُُّ................................................................ُالقىٍكؿي
اءًنيُأحدهُإالُأفُيككفُزيد(ُٖٓ ًُفٍيُ)مىاُجى ُُُُّ.....................................ُالقىٍكؿي

اؿُ  ُالح  ُد اب 
اؿًُُٖٔ مىُالحى ٍنتىًصبةىُعى ًُفٍيُاألٍسمىاًءُالمىعىارًؼُلفظانُالمي ُُُِّ..........................ُالقىكؿي
االُنُٕٖ قيكًعُالمىٍصدىًرُاٍلمٍنكىًرُحى ًُفٍيُكي ُُُّّ...........................................ُالقىٍكؿي
فةُنىًكرُىُٖٖ اءىُبىٍعدىىاُصى ُ)أٌما(ًُإذىاُجى ُُُّٔ..........................................ة.ُالقىكؿي
ُنىٍببلن(ُٖٗ ُإياسه ًُفٍيُ)أنتى ُُُّٔ.....................................................ُالقىٍكؿي
ٍعنىكمَُٗ مىىُعىاًمًميىاُاٍلمى اًؿُعى ُاٍلحى ًُفٍيُتىٍقًديـً ُُُّٔ.....................................ُالقىٍكؿي
مىُأىٍفعىًؿُالتىٍفًضيؿًُُُٗ ُالظىٍرًؼُعى ًُفٍيُتىٍقًديـً ُُُّٗ.....................................ُالقىٍكؿي
ُاألميرُقائـه(ُِٗ ُماُيككفي ًُفٍيُ)أخطبي ُُُّٗ........................................ُاٍلقىٍكؿي
بىًرُاٍلمُيُّٗ ُخى اًؿُقىٍبؿى كًؿُكىاًكُالحى ًُفٍيُديخي اًليةًُ.ُالقىٍكؿي ٍممًةُاٍلحى َُُُْ..................ٍبتىدأًُفٍيُاٍلجي
اؿًُُْٗ قيكًعُالًفٍعًؿُالمىاًضيُمىٍكًقعُاٍلحى ًُفٍيُكي ُُُُْ......................................ُالقىٍكؿي
كًؼُبػ)إال(ُٓٗ ُاٍلًصفىًةُكىالمىٍكصي ًُفٍيُالفىٍصًؿُبىٍيفى ُُُِْ.................................ُالقىٍكؿي

ييزُ  ُالى ما ُد اب 
ارًةُلمتىٍمييزُٔٗ ًُفٍيُ)ًمٍف(ُاٍلجى ُُُّْ..................................................ُالقىٍكؿي

رُ  ُالج  ؼ  ُح رو  ُد اب 
اشىا(ُٕٗ ًُفٍيُ)حى ُُُْْ............................................................ُ.ُالقىٍكؿي
(.ُالقىكٍُُٖٗ بلى ًُفٍيُ)عىدىاُكىخى ُُُْْ........................................................ُؿي
ًُفٍيُ)كىٍي(ُٗٗ ُُُْٓ..............................................................ُ.اٍلقىٍكؿي
ًميًرُبىٍعدىىىاََُُ ًُفٍيُ)لىٍكال(ُكىالضى ُُُْٓ..............................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُ)بىٍموُىَُُُ ُُُْٕ............................................................ُ(.ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُ)لىعىؿَّ(َُُِ ُُُْٕ...........................................................ُ.ُالقىٍكؿي
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ًُفٍيُالتىٍعٍكيًضًُبالعىكىضَُُّ رًُُ.ُالقىٍكؿي ُُُْٖ.......................................ًفٍيُاٍلجى
ًُفٍيُ)ًمٍف(َُُْ ُُُْٖ............................................................ُ.ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُ)إلى(َُُٓ َُُُٓ..............................................................ُالقىٍكؿي
رًُ.ُالقىكٍَُُُُٔ ـ(ُالجى رىكًةُ)اٍلبلى ًُفٍيُحى ُُُُٓ...............................................ؿي
ًُفٍيُ)اٍلبىاءَُُٕ ُُُُٓ(.............................................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُ)اٍلتىاًء(َُُٖ ُُُِٓ.............................................................ُاٍلقىٍكؿي
ًُفٍيُ)اٍلكىاًؼ(َُُٗ ُُُّٓ...........................................................ُالقىٍكؿي
مىى(َُُُ ًُفٍيُ)عى ُُُٓٓ.............................................................ُالقىٍكؿي
ميٍنذي(ُُُُ ًُفٍيُ)ميٍذُكى ُُُٔٓ.........................................................ُالقىٍكؿي
اًؿُاٍلكىاؼُبػ)مىا(ُُُِ ًُفٍيُاٌتصى ُُُٖٓ................................................ُالقىٍكؿي
ُُُّ) ًُفٍيُ)ريبِّ ُُُٖٓ............................................................ُ.ُالقىٍكؿي
ُفًُُُُْ (.ُالقىٍكؿي ٍيرُ)ريبَّ ًرُالمىٍحذيكًؼُغى ٍرًؼُالجى ًرًُبحى ُُُٗٓ............................ٍيُاٍلجى

اف ةُ  ُال    ُد اب 
ُُُُٔ.............ُاٍلًعمةيًُفٍيُكىٍكًفُاألىٍسمىاًءُ)غيرؾُ،ُكتربؾُ،ُكشبؾ(ُمىاُشىابىيىياُنىكىراتُُُٓ
ًميًرًُإلىىُاٍلصٌُُُُٔ اًفًةُاٍلضى ًُفٍيًُإضى ٍعًرفًةُأىٍكُاٍلنىًكرةًُ.القىٍكؿي ُُُُٔ.........................فًةُاٍلمى
اُاٌتحدىُمىعنىىُفىقىطُُُٕ افًةُمى ًُفٍيًُإضى ُُُِٔ..........................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُ)كؿ(ُُُٖ ُُُّٔ..............................................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُكسرةُ)ًإٍذ(ُُُٗ ُُُّٔ..........................................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُ)ًإذىا(َُُِ ُُُْٔ..............................................................ُالقىٍكؿي
كىٍمتىا(ُُُِ ُكى ًُفٍيُ)كىبلى ُُُٔٔ........................................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُ)أم(ُُِِ ُُُٔٔ..............................................................ُالقىٍكؿي
كًبُبػً)لىديف(ُُِّ مىُالمىٍنصي ًُفٍيُالمىٍعطيكًؼُعن ُُُٕٔ...................................ُالقىٍكؿي
ُُُِْ ًذؼى (ُإذاُحي ًُفٍيُ)غيري اؼًُإليو.ُالقىٍكؿي ُُُٖٔ....................................مىاُتيضى
مىىًُإٍعرىاًبوًُُُِٓ اًؼُإليوُعى الميضى ٍبقىاءًُ اًؼُكىاً  ٌذًؼُالميضى ًُفٍيُحى ُُُٗٔ.ُالقىٍكؿي

د رُ  ُالم صا م اؿ  ُإ عا ُد اب 
فًُُُِٔ ًُفٍيًُإٍعمىاؿُالمىٍصدىًرُالمينىكى َُُُٕ.............................................ُالقىٍكؿي
ُبىدىالنًُمٍفُالفىًعؿًُُُِٕ اًؿُالمىٍصدىًرُاٌلذمُيىكيكفي ًُفًيًُإٍعمى ُُُُٕ...........................ُالقىٍكؿي
ًمىُالمىٍصدرًُُُِٖ ٍفعيكًؿُبًوُعى ُالمى ًُفٍيُتىٍقًديـً ُُُِٕ.....................................ُالقىٍكؿي

ُالف اعُ  ـ  ُا ا م اؿ  ُإ عا ُؿد اب 
ُاٍلفىاًعؿُُِٗ اًؿُاٍسـً ًُفٍيًُإٍعمى ُُُّٕ.................................................ُُاٍلقىٍكؿي
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مىيوىُ)أىٍؿ(َُُّ ُعى ؿي ُاٌلذمُتىٍدخي ؿى ُالفىاعى اًؿُاٍسـً ًُفٍيًُإٍعمى ُُُْٕ............................ُالقىٍكؿي
ًميًرُاٍلميتىًصًؿُبًُُُُّ ًُفٍيُالضى ُالفىاًعؿًُ.ُالقىٍكؿي ُُُٕٓ......................................اٍسـً

ف ة ُالم ش د ي ةُ  ُالص  ُد اب 
اؿًُُُِّ ًُفٍيُاٍلًصفىًةُالميشىبىيىًةُتىكيكًفًُلمحى ُُُٕٕ.........................................ُالقىٍكؿي

بُ  ُالى   ج  ُد اب 
ا(ُاٍلتىعىًجًبٌيةًُُُّّ ًُفٍيُ)مى ُُُٕٕ......................................................ُاٍلقىٍكؿي
ًبًُمٍفُالًفٍعًؿُالمىًزيدًُُُّْ ًُفٍيُالتىعىجي ُُُٕٗ...........................................ُالقىٍكؿي
ًبًُمٍفُاٍلعىاىىاتُُّٓ ًُفٍيُالتىعىجي ُُُُٖ...............................................ُالقىٍكؿي
ًبًُمٍفُالًفٍعًؿُكىٍكنىويُاٍستىٍغنىىُعنوُبغيرهُُّٔ ًُفٍيُالتىعىجي ُُُِٖ...........................ُالقىٍكؿي
ُُّٕ) يغىةُالتىعىجًبُ)لفعيؿى ُفىيُصى ُُُِٖ..............................................ُالقىٍكؿي
ُأىٍكُالمىٍجرُيُُّٖ ُالٌظٍرؼي ًُفٍيًُإذىاُكىافى ُمىٍعميكالنًُلًفٍعًؿُالتىعىجيبًُ.ُالقىٍكؿي ُُُّٖ...................كري
ُالتىعىجيبُُّٗ ًفٍعؿى )مىا(ُكى كىاًتياُبىٍيفى ُأىٍكًُإٍحدىلُأىخى ًُفٍيُالفىصًؿًُبكىافى ُُُٖٓ................ُالقىٍكؿي
كبًةًُبًفٍعًؿُاٍلتىعىجيبَُُْ كلىًةُاٍلمىٍنصي ُفىٍيُ)أىٌم(ُاٍلمىٍكصي ُُُٖٓ...........................ُُالقىٍكؿي
ًُفٍيُالعىًطًؼًُفٍيُبىاًبُاٍلتىعىجيبًُُُُْ ُُُٖٔ...........................................ُالقىٍكؿي

ا ر اى م  ر ُم جا م اُج  ُو  د ئاس  ُو  ـ  ُن  ا ُد اب 
ُُِْ) ًُفٍيُ)ًبٍئسى ُُُٖٔ.............................................................ُاٍلقىٍكؿي
ًبٍئسىُُُّْ ـىُكى ًُفٍيُالٌضًميًرُالميتىصًؿًُبًنٍع ُُُٕٖ........................................ُالقىٍكؿي
ُأىٍكًُبٍئسىُُُْْ ـى ًُفٍيُفىاًعًؿًُنٍع ُُُٕٖ..................................................ُاٍلقىٍكؿي
ًبئٍُُُْٓ ـىُكى ا(ُبىٍعدىًُنٍع ًُفٍي)مى لىيياًُفٍعؿُى.القىٍكؿي ًُإذىاُكى ُُُٖٗ....................................سى
ٍعًؿًُبنىاء)ُُْٔ ًُفٍيُجى ًبٍئسىُ.ُالقىٍكؿي ـىُكى ًُنٍع (ًُمٍثؿي ُُُٖٗ....................................فىعيؿى
بَّذا(ُُْٕ ًُفٍيُ)حى َُُُٗ.............................................................ُالقىٍكؿي
بىذىا(ُُْٖ كًبُبىٍعدى)حى ُاٍلمىٍنصي ًُفٍيُاالٍسـً َُُُٗ.......................................ُ.ُاٍلقىٍكؿي

ُالن  ات ُد اب 
تىٍنًكيًرُاٍلنىٍعتًُُُْٗ ًُفٍيُتىٍعًريٍؼُاٍلمىٍنعيكًتُكى ُُُِٗ......................................ُاٍلقىٍكؿي
ًُفٍيَُُُٓ ٍنعيكًتًُفٍيُاٍلتىٍعًريًؼُكىاٍلتىٍنًكيرًُ.ُالقىٍكؿي ُُُِٗ.........................تىبىًعٌيةُاٍلنىٍعًتًُلٍممى
ٍممىًةُالنىٍعتًُُُُٓ ًميرُجي ٍذًؼُضى ًُفٍيُحى ُُُّٗ..........................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُالعىًامًؿًُفٍيُالًصفةًُُُِٓ ُُُّٗ..................................................ُالقىٍكؿي
افىتىٍيفًُباٍسمىٍيفُميٍختىًمفىٍيفُُّٓ ًُفٍيُاإًلضى ُُُْٗ........................................ُالقىٍكؿي

ك يدُ  ُالى وا ُد اب 
ًُفٍيُتىٍكًكيًدُالنىًكرةًُُُْٓ ُُُْٗ........................................................ُالقىٍكؿي
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ًُفٍيُتىٍكًكيًدُالٌضًميًرُاٍلميتىًصًؿًُباٍلنىٍفًسُكىاٍلعىيفُُٓٓ ُُُٓٗ..............................ُالقىٍكؿي
ُال  طاؼُ  ُد اب 

ًُفٍيُ)إال(ُُٔٓ ُُٔٗ ...............................................................ُالقىٍكؿي
(ُاٍلميتىصًُُُٕٓ ـٍ ًُفٍيُ)أى ُُُٔٗ..................................مىًةُكىحذىًؼُاٍليىٍمزًةُمىعىيىا.ُاٍلقىٍكؿي
ًُفٍيُ)أك(ُُٖٓ ُُٕٗ ُ...............................................................ُالقىٍكؿي
كرًُُُٗٓ مىىُالٌضًميًرُالمىٍجري ًُفٍيُالعىٍطًؼُعى ُُُٖٗ.....................................ُالقىٍكؿي

ُالاد د ؿُ  ُد اب 
ًُفٍيُتىٍسًميًةُاٍلبىدَُُٔ ُُُٗٗ......................................................ؿ.ُاٍلقىٍكؿي
اًضرًُُُُٔ ًميًرُالحى ًُفٍيًُإٍبدىاًؿُالظىاًىًرًُمٍفُالضى ُُٗٗ .................................ُالقىٍكؿي

 ًُ ُالن د ا ُد اب 
َُُُِ......................................................ًفٍيُأىٍحرًؼُالًندىاءًُُ.ُالقىٍكؿُئُُِ
ًُفٍيُالعىدىدىُالمينىادىلُُّٔ َُُِِ......................................................ُالقىٍكؿي
)اٍبًف(ُبىعدىُاٍلمينادُىُُْٔ ًُفٍيًُإٍعرابًُ َُُِِ..........................................ل.ُاٍلقىٍكؿي

ُالم ن اد   ُى اد ع  ُف يا ؿ  ُف صا
مىىُاٍسـُالعىمـًُُُٓٔ ًُفٍيُعىٍطًؼُالنىًكرًةُعى َُُِّ........................................ُالقىٍكؿي
كدةًُُُٔٔ مىىُالنىًكرًةُالمىٍقصي ًُفٍيُالعىٍطًؼُعى َُُِّ.......................................القىٍكؿي
ُبىٍعدىىا.ُُُٕٔ ًُفٍيُ)أىٌييا(ُكىاالٍسـً َُُِْ...............................................القىٍكؿي

ُالام ى ك م ُـ   ً ُإ ل  ُي ا اؼ  ُالم ن اد  ُالم    ؿ  ُف صا
اًؼًُإلىىُاليىاًءُالميتىكىًمـُالمىٍحذيكفىةُىُُٖٔ َُُِٓ.................................ُالمينىادىلُالميضى
ُأَُـُُّٗٔ ًُفٍيُ)يىاُاٍبفى َـّ(ُ.ُالقىٍكؿي ُعى َُُِٔ.............................................يىاُاٍبفى

د ةُ  ُالان دا ُد اب 
ًُفٍيُالنيٍدبىةًَُُُٕ َُُِٔ...............................................................القىٍكؿي

ُو ا ُاأل فا  اؿ   ً ا م  ُا  ا و اتُ د اب  ُأل صا
اًءُاألىٍفعىاؿًُُُُٕ ًُفٍيُأىٍسمى َُُِٕ......................................................ُالقىٍكؿي
كرهُُِٕ مىٍجري رُكى ُحىرؼُجى ُأىٍصمىوُظىٍرفانُكىالى الًفٍعًؿُاٌلذمُلىٍيسى ـُي َُُِٖ.......................ُاٍس
ًُفٍيُ)بىٍمو(ُُّٕ َُُُُِٖ..............................................................ُاٍلقىٍكؿي

ؿُ  ُالف  ا ر اب  ُإ عا ُد اب 
ًُفٍيُ)كىٍي(ُُْٕ َُُِٗ..............................................................ُالقىٍكؿي
ارعًُُُٕٓ ًُفٍيُ)أىٍف(ُالناصبةُلمفعًؿُالميضى َُُُِ.......................................ُالقىٍكؿي
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تَّى(ُُٕٔ ًُفٍيُ)حى ُُُُُُِ.............................................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُحذؼُ)أف(ُالنىاًصبةًُُُٕٕ ُُُِِ................................................ُالقىٍكؿي

ُـ  زا ُالج  ُع و ام ؿ  ُد اب 
ًُفٍيًُإٍىمىاؿًُُُٖٕ (ُ.ُالقىٍكؿي ـٍ ُُُُُِّ........................................................)لى
ًُفٍيُ)مىٍيمىا(ُُٕٗ ُُُُُِّ............................................................ُالقىٍكؿي
زاءًَُُُٖ ًُلمجى اًزـً ًُفٍيُالجى ُُُِْ......................................................ُالقىٍكؿي

) ُ)ل وا ُف يا ؿ  ُف صا
ًُفٍيُ)أٌف(ُبىٍعدىُلىكٍُُُُٖ ُُُِْ........................................................ُالقىٍكؿي

م ا ل وا ُو  ل وال  ُا ّماُو  ؿ  ُف صا
ُُِٖ) ًُفٍيُالٌضًميًرُبىٍعدىُ)لىٍكالى ُُُُُِٓ.................................................ُالقىٍكؿي

ـ ُو اّل   ُد اّلذضُو األا ل ؼا م ار  ُال  ا ُد اب 
ُبًػ)أىٍؿ(ُُّٖ ُُُُُِٓ...............................................................ُاألىٍخبىاري

) ُالام ر ك ب  ييز  ُ)ى ما ُال  د د  ُد اب 
افىًةُالعىدىًدُالميرىكىبُُْٖ ًُفٍيًُإضى ُُُُُِٔ...............................................ُالقىٍكؿي
ُالفىاًعًؿًُمٍفُاألىٍعدىادُُٖٓ اًؿُاٍسـً ًُفٍيًُإٍعمى ُُُِٕ......................................ُالقىٍكؿي

ك ذ ا ك أ يافُو  ُو  ـا ُك  ُد اب 
ُاالستفياميةُُٖٔ ـٍ ٍمًعُالتىمييزُبىعدىُكى ًُفٍيُجى ُُُِٖ...................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُ)كىذىا(ُُٕٖ ُُُُُِٗ..............................................................ُالقىٍكؿي
ُالث ال ثُ ُ ؿ  ُالف صا

ٍرًفٌيةيًُعٍندىُشيرَّاًحُأىٍلًفيًَّةُاًبًفُمىاًلًؾًُفيُالقىٍرًفُالثىاًمًفُالًيٍجرمٌُ ُآرىاءيُاألىٍخفىًشُاألىٍكسىًطُالصَّ
َُِِ

ُال ُو الم دان يد اب  ُم  ارب 
اًحبُُٖٖ ٍعنىىُصى ُ)ذيٍك(ًُبمى ُُُِِ....................................................ُكىٍزفي

اف ةُ  ُال    ُد اب 
ركًةُ)معان(ُُٖٗ ًُفٍيُحى ُُُِِ........................................................ُالقىٍكؿي

رُ  اد  ُا دان ي ة ُالم ص  ُد اب 
كء(َُُٗ ًُفٍيُ)كىضي ُُُُِِِ...........................................................ُالقىٍكؿي
(ُميٍعتىؿُاٍلعىٍيفُُُٗ ُ،ُكىٍأٍفعىؿى ًزًف)اٍستىٍفعىؿى ُاٌلًتيًُمٍفُكى اًدري ُُِِّ..........................ُالمىصى
ًثيُالميتىعىًدمُُِٗ ًُفٍيُالًفٍعًؿُالثُّبلى ُُِِْ...............................مىٍكسيكًرُاٍلعىيفُ.ُالقىٍكؿي

ف ة ُالم ش د ي ةُ  ُالص  ُد اب 
فىةيُالميشىبَّيىةًُُُّٗ ًُفٍيُالصّْ ُُِِٓ....................................................ُالقىٍكؿي
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ر ؼُ دُ  ُي ناص  ُم اُل  ُاب 
نىحٍُُُْٗ (ُكى كىارو ًُفٍيُتىٍنكييفُ)جى ُُِِٔ.............................................كىىا.ُالقىٍكؿي
ٍرًؼُ)سىرىاكيؿ(ُُٓٗ ًُفٍيُصى ُُُِِٕ...................................................ُالقىٍكؿي
فىاًعيؿُُٔٗ فىاًعؿُأىٍكُمى ٍزًفُمى مىىُكى ٍمعُعى ًُفٍيُمىاُسيمّْيًُبًوُاٍلجى ُُِِٕ......................ُالقىٍكؿي
ٍرًؼُ)ريمَّاف(ُُٕٗ ًُفٍيُصى ُُِِٖ.....................................................ُالقىٍكؿي
ٍنقيكًؿُعىٍفُميذىكىرُُٖٗ ُمى ٍجًميانُكىالى ُيىكيٍفُعى ـٍ اُلى ُالكىسىطُمى ُُِِٖ..................ُالثُّبلثيُالٌساًكفي
ٍدًؿُفيعؿًُفٍيُالتىٍكًكيدُُٗٗ ًُفٍيُعى ُُِِٗ...............................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُالمىٍعديكًؿُإلىىُفيعىؿًُفٍيُالًندىاءََُِ َُُِّ.........................................ُالقىٍكؿي
ٍرًؼُالعىدىدُالمىٍعديكؿًَُُُِ ًُفٍيُصى ُُُِّ...............................................ُالقىٍكؿي
ُأىٍحمىر.َُُِِ ٍرًؼُبىابي ًُفٍيُصى ُُُِّ.................................................اٍلقىٍكؿي
ًرؼُيَُِّ ُيىٍنصى ٍرًؼُمىاُالى ًُفٍيُصى ُُِِّ..............................................ُالقىٍكؿي
كرىةًَُُِْ ري ٍرًؼُاٍلميٍستىًحؽًُلٍمصرًؼًُلٍمضى ُُِّّ.......................................ُمىٍنعيُصى

ُالاى أان يثُ  ُد اب 
ًُفٍيُاٍلتىاءًَُُِٓ ُُِّْ...............................................................ُاٍلقىٍكؿي

د ودُ  ُو الام ما ُالام قاص ور  ُد اب 
يٍةُكىأىٍقًفية(َُِٔ ًُفٍيُ)أىٍرحى ُِّٓ ُ......................................................ُاٍلقىٍكؿي
ٍدُاٍلمىٍقصيكرَُِٕ ًُفٍيُمى ُُِّٓ.......................................................ُاٍلقىٍكؿي
ًثيَُِٖ كًرُاٍلثُّبلى ُُُِّٔ.......................................................ُتىٍثًنيىةيُاٍلمىٍقصي
ُُِّٕاٌلًذمُيىٍنتىًييًُبيىٍمزىةًُإلحاؽُأكُمنقمبوُعفُأصؿُ.ُتىٍثًنيىةيُالمنٍمديكدًَُُِٗ

ير ُالى كا   ع  ما ُج  ُد اب 
ُُِّٖ............................................................ُالقىٍكًؿًُفٍيُ)كيٍبرىل(َُُِ
ًُفٍيُ)ًفٍعؿ(ُإذاُكافُمعتؿُالعيفُُُِ ُُِّٖ.........................................ُالقىٍكؿي
نىٍحكىىىاُُِِ ٍحب(ُكى ُ،كصى ًُفٍيُ)ُرىٍكبى ُُِّٗ..........................................ُالقىٍكؿي
مىاسيُُِّ ٍمًعُالخي ٍرًؼُالثٌاًلًثًُفٍيُجى ُالحى ٍذؼي ُُِّٗ......................................ُحى
ٍذًفياُمًُُُُِْ فىاًعؿُكىحى اليىاًءًُفٍيُمى فىاًعيؿ.ًُزيىادىةُي َُُِْ...................................ٍفُمى

يرُ  غ  ُالى صا ُد اب 
كؿًُُُِٓ ُالمىٍكصي ُُُِْ....................................................ُالقىٍكًؿًُفٍيُاالٍسـً

ُالن   ب ُد اب 
ٍزًفُ)فىعيكلة(ُُِٔ ًُفٍيُنىسىًبُكى ُُُُِِْ.................................................ُاٍلقىٍكؿي
ًُفٍيُنىسىًبُالميرىكىًبُالمىٍزًجيُُِٕ ُُِّْ..............................................ُالقىٍكؿي
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ًُفٍيُنىسىًبُمىٍحذيكًؼُاٍلبٌلـُُِٖ ُُِّْ................................................ُالقىٍكؿي
نُىُُُِٗ (ُكى ًبٍنتى ُ)أيٍخٍتُكى ُُِْٓ..............................................ظىاًئًرىيمىا.ُنىسىبي
ٍينىوُيَُِِ ذفتُفىاؤهُأىٍكُعى ًُُفٍيُنىسىًبُمىاُحي ُُِْٔ.......................................ُالقىٍكؿي

ق ؼُ  ُالو  ُد اب 
مىىُالمينىٍكفًُُُِِ ُعى ٍقؼي ُُِْٕ..........................................................ُالكى
كًرُالمينىكفًُُِِِ ُالمىٍقصي ُُِْٖ........................................................ُأىٍلؼي
ًُفٍيُاإًلٍشمىاـًُُِِّ ُُِْٗ............................................................ُالقىٍكؿي
ًةًُمٍفُغُىُِِْ ًُفٍيُنىٍقًؿُالفىٍتحى ُُِْٗ..........................................ٍيًرُىىٍمزةًُ.ُالقىٍكؿي
كلةًُُِِٓ ا(ُاٍلمىٍكصي ٍذًؼُأىٍلًؼُ)مى ًُفٍيُحى َُُِٓ..........................................ُاٍلقىٍكؿي

ر يؼُ  ُالى صا ُد اب 
كىٍسرُالعىٍيفًُفٍيُاألىسٍُُِِٔ ـُالفىاًءُكى ًُفٍيًُبنىاًءُ)فيًعؿ(ًُبضى ُُُِٓ.....................ماءًُ.ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُبناءُ)ًفًعؿ(ًُفٍيُاأٍلىٍسمىاءُِِٕ ُُِِٓ.............................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيًُبنىاًء)فيٍعمىؿ(ًُفٍيُاألىٍسماءًُُِِٖ ُُِّٓ.............................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيُتًُُُِِٗ بىاًعي.ُالقىٍكؿي ُُِْٓ.....................................ٍكرىارُاليىاًءًُفٍيُالًفٍعًؿُالري
ًةُ)ريمَّاف(َُِّ ًُفٍيُنيكًفُكىًممى ُُِٓٓ..................................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيًُزيىاًدًةُاليىاءًُُُِّ ُُِٓٓ.........................................................ُالقىٍكؿي
ًُفٍيًُزيىادىًةُالبٌلـًُُِِّ ُُِٔٓ.........................................................ُالقىٍكؿي

داد اؿُ  ُال  ُد اب 
ًُفٍيًُإٍبدىاًؿُاليىاًءًُمٍفُاليىٍمزةًُُِّّ ُُِٕٓ..............................................ُالقىٍكؿي
ُُِٕٓ.................................................فيُإبداؿُاأللؼُىمزةُ.ُالقكؿُِّْ
ـُكًبنىاًءُأىٍفعىؿًُُِّٓ عنؼُالعىٍيفُكىالبلى ًُفٍيُميضى ُُِٖٓ..................................ُاإًلٍبدىاؿي
رٍُُِّٔ ُحى قىعىٍتٍُاألىًلؼُبىٍيفى ُاليىاًءُكىاٍلكىاًكُىىٍمزىةًُإذىاُكى ُُِٗٓ......................فىٍيُاٍلًعمةًُ.ًُإٍبدىاؿي
ُاليىٍمزىًةُكىاكانُأىٍكُيىاءُنُُِّٕ َُُِٔ.....................................................ًُإٍبدىاؿي
ُكىالعىٍكسًُُِّٖ ـٍ ُاليىٍمزًةُالمىٍكسيكرًةُبىٍعدىُضى ُُُِٔ.......................................ًُإٍبدىاؿي
ٍيفُالكىًممىةًُ.ُُِّٗ اءٍتُعى ُُِِٔ.........................................اليىاءيُالسَّاًكنًةًُإذىاُجى

ُالو اوُو الي اًُمىصمىيف ى م  تا ُإ ذ اُاجا ؿ  ُف صا
ًُفٍيُتىٍخًفيًؼُىىٍمزىةُ)رؤيةُكنؤل(َُِْ ُُُُِّٔ..........................................ُالقىٍكؿي

ُإ ذ اُا ؿ  م ي ماف صا ُم اُق دا ُالو اوُو الي اًُ  ك ف  ى م   تا ُجا
كرةًُُُِْ ًُفٍيُأىٍلًؼُالتىٍأًنيًثُالمىٍقصي ُُِّٔ.............................................ُالقىٍكؿي

ي  ح  م ي ماُ  اك فُص  ق دا ًمُو  ُي ا ا وا ُالف  اؿُو اواُم ُع ياف  ُإ ذ اُك ان تا ؿ  ُف صا
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ًُفٍيُالمُىُِِْ ُُِٓٔ......................................ٍحذيكًؼًُفٍيًُإٍفعىاؿُكىاًسًتٍفعىاؿ.ُالقىٍكؿي
ٍفعيكًؿًُمٍفُالثَّبلًثيُميٍعتىؿُالعىٍيفُِّْ ُالمى ـي ُِٔٔ .........................................ُاٍس
اءًُُِْْ ًُفٍيًُإٍبدىاًؿُاليىٍمزًةًُمٍفُالخى ُُِٔٔ..............................................ُالقىٍكؿي

ُـ  ا داغ  ُال  ؿ  ُف صا
ًُفٍيًُإٍدغىاـُ)رٌد(ُِْٓ ُُُُِٕٔ.........................................................ُالقىٍكؿي
ُُِٖٔ............................................................................الممحؽُ
ُُُُِٖٕ.................................................................النتائجُكالتكصياتُ
ُُُُُِٖ.....................................................................الفيارسُالفنيةُ
ُكىالمىرىاًجعُ اًدري ُُِٕٖ..........................................................فيرسُالمىصى
ُُِٖٗ................................................................رسُالمكضكعاتفيُ
ُُفيرسُالفيارسُ
ُُِِٖ..............................................................فيرسُاآلياتُالقرآنيةُ
ُُُُِْٖ............................................................فيرسُالشكاىدُالشعريةُ
ُُِٖٔ................................................................فيرسُأقكاؿُالعربُ
ُُِٖٗ................................................................تفيرسُالمكضكعاُ
ُكىالمىرىاًجعُ اًدري ُُِٕٖ..........................................................فيرسُالمىصى
 


